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The Cruel Machine:
eindelijk durven we onder ogen te zien dat de nazi's wel degelijk smaak hadden.
Kees Versteeg
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In den beginne
Tijdens de eerste editie in 1972 bezochten niet meer dan 17 personen de
openingsvoorstelling in Calypso aan de Mauritsweg. Dat aantal vond de toenmalige
wethouder van Kunstzaken De Vos zo laag dat hij weigerde om zijn geplande
openingstoespraak te houden. Zo miste deze politicus tijdens deze historische
gebeurtenis - indachtig Wim Wenders' Die Angst des Tormanns beim Elfmeter een kans voor open doel om zelf geschiedenis te schrijven. Niettemin werd het
festival een succes: de voorstellingen werden door zo'n 4500 belangstellenden
bezocht.
Anno 1997 zal de wethouder van Kunstzaken niet veel bedenktijd nodig hebben als
hij uitgenodigd wordt om tijdens het International Filmfestival Rotterdam een
toespraak te houden. Het festival is uitgegroeid tot een evenement dat iedereen wil
bezoeken. Niet alleen politici maar ook vertegenwoordigers uit andere sectoren van
de samenleving verzamelen zich in en rondom de filmtempel op het
Schouwburgplein: voor tien dagen is Rotterdam the place to be.
Wie op de hierboven geschetste openingsavond terugkijkt, beseft welke prestatie
er de afgelopen 25 jaar is geleverd. Onder aanvoering van een bevlogen Huub Bals
ontwikkelde het festival zich van een elitaire gebeurtenis met een hoog gehalte aan
political correctness tot een toonaangevend evenement in de massacultuur. En de
grootste prestatie betreft wellicht de locatie waar deze metamorfose plaatsvond:
Rotterdam, waarover Bals ooit zei: ‘Dit is een jofele stad als je hem een beetje kent.
Er zijn geen kapsones en de mensen zijn een beetje maf.’ Waar ambitieuze politici,
zelfgenoegzame projectontwikkelaars en duurbetaalde adviseurs vaak maar
gedeeltelijk of soms helemaal niet slagen, zorgt het filmfestival voor een
grootstedelijke allure.
In de biografie van Huub Bals geven de auteurs Jan Heijs en Frans Westra aan
dat er aanvankelijk enige scepsis ten opzichte van Rotterdam als locatie bestond.
En tot ver in de jaren tachtig gingen er stemmen op om het evenement naar
Amsterdam te verhuizen. Die zijn echter voorgoed het zwijgen opgelegd, het
filmfestival en Rotterdam zijn onafscheidelijk geworden.
Daarnaast ontwikkelt zich op dit moment in de voormalige Schiecentrale aan de
kop van
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de Müllerpier een audiovisueel centrum van nationaal belang. Het voert te ver om
het filmfestival hier de credits voor te geven, maar mede dankzij het succes van het
evenement krijgen dit soort initiatieven de ruimte zich te ontwikkelen.
Terwijl de cinema zich in Rotterdam zo nadrukkelijk manifesteert is het de letteren,
tot de recente en mede door Passionate geïnspireerde revival, wat minder florissant
verlopen. Zo lijkt Poetry International, het iets oudere zusje van het filmfestival, na
een kwart eeuw nog steeds niet haar draai te hebben gevonden.
In tegenstelling tot het filmevenement is Poetry er sinds de eerste editie in 1970
niet in geslaagd om tot een echt festival uit te groeien. Waar Huub Bals zich van
het begin af aan op de wereld richtte en ondanks zijn eigenzinnigheid voor kritiek
en suggesties openstond, gedroeg Martin Mooij, de godfather van Poetry, zich als
een pater familias voor wie de dichters de gasten op zijn feestje waren en het publiek
in het beste geval een legitimatie om de subsidiegelden te verwerven.
Het is niet vreemd dat ruim een jaar na het vertrek van Mooij dit incestueuze
verleden nog altijd invloed heeft. Door het gebrek aan concurrentie kon Poetry het
zich in de jaren '70 permitteren het programma te beperken tot dichters die twee
keer een kwartier hun werk voorlazen. Maar gezien het huidige cultuuraanbod is
het niet meer voldoende om een evenement met ‘mompelende mummies’ (Henk
Houthoff) te vullen. Wil Poetry International werkelijk uitgroeien tot een festival
waarvan het meerdaagse karakter gerechtvaardigd is, dan zal de leiding moeten
overwegen het programma uit te breiden, zonder dat men daarbij per se afbreuk
doet aan de klassieke voordracht.
Bezoekersaantallen zoals bij het filmfestival moet Poetry maar vergeten, aangezien
het luisteren naar poëzie een grotere inspanning van de bezoeker vergt dan het
volgen van een film. Maar een evenement dat een bereik heeft dat verder gaat dan
een paar recensenten van dag- en weekbladen moet mogelijk zijn. Misschien dat
Poetry International dan voor de letteren hetzelfde kan betekenen als het International
Filmfestival Rotterdam dat doet voor de cinema.
De voornaamste reden dat Passionate dit nummer aan de 27-ste editie van het
International Filmfestival Rotterdam wijdt is de persoonlijke betrokkenheid van de
redactieleden bij dit jaarlijkse evenement. Daarnaast is het festival voor de
redacteuren de plaats om inspiratie op te doen en nieuwe contacten te leggen.
Tijdens die tien winterse dagen vormt het filmfestival een culturele inspiratiebron
waaruit het dankbaar putten is.
Dat Passionate met dit themanummer zich op het terrein van een andere
kunstdiscipline begeeft is slechts gedeeltelijk waar: de scheiding tussen de
verschillende disciplines zijn steeds minder zichtbaar. Het zijn vaak alleen nog de
subsidiegevers die er zo'n statische opvatting van de kunsten op nahouden en de
verschillende disciplines in hokjes met bijhorende gelden onderbrengen. Het succes
van een festival als Crossing Border kan dan ook grotendeels worden toegeschreven
aan de perfecte weergave die het vormt van deze grensvervagende ontwikkeling.
Hoewel geïnspireerd door het evenement is het niet de bedoeling van de redactie
een veredelde programmakrant uit te brengen. Directe verbindingen met het festival
zijn dan ook schaars. Alleen Casper Koetsveld komt met een voorbeschouwing van
vier Nederlandse films die in Pathé in première gaan. Andere bijdragen gaan meer
over het fenomeen ‘film’ in het algemeen, zoals de columns van regisseur Theo van
Gogh en acteur Roef Ragas, de verhalen van Herman Brusselmans en Thomas
van Aalten, het scenario van Jaap Scholten en de poëzie van Jan Baeke. Het
nummer wordt verder samengesteld door bijdragen van auteurs die zich lieten
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inspireren door een themaprogramma van het filmfestival: The Cruel Machine. A.
Moonen, Peter Swanborn, Petra van der Ree en Yorgos Dalman zijn op geheel
eigen wijze met dit thema aan de slag gegaan. Tenslotte glipte hofaforist Kees
Versteeg enkele maken langs de kassa's van Pathé om inspiratie op te doen.
Uiteraard treft u in dit nummer ook van deze illegale bezoeken het resultaat aan.
Giel van Strien
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The Cruel Machine: nieuwe taboes in de film
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Inleiding
Jaren geleden ging ik naar een filmvoorstelling in Rialto, Amsterdam, mij aangeraden
door iemand die er verstand van had. Noch de maker, noch de titel van het werk
riep iets bij me op wat me zou kunnen voorbereiden op hetgeen ik te zien zou krijgen.
Misschien dat alleen de geringe bezetting van de zaal in een bepaalde richting wees.
Op het scherm was een deel van een stenen plateau te zien, midden in een desolaat
landschap. Op het plateau lag de schaduw van een camera die op een ingenieus
statief gemonteerd moest zijn. De camera begon te roteren in alle mogelijke
richtingen met steeds verschillende snelheden. Het oog van de camera zocht, drie
uur lang, langs de hemel, de horizon, de aarde. Alleen het centrale punt, de camera
zelf, bleef buiten beeld. Ik keek naar La région centrale van Michael Snow. Hoewel
er een bijna hypnotische kracht van de beelden uitging kon ik het toen niet opbrengen
om de hele film uit te zitten. La région centrale was een van de eerste films die ik
zag die mijn beeld van wat film kon en mocht zijn, deed wankelen. Die grenzen
overschreed die ik op dat moment kennelijk gesteld had. Niet bewust, maar gevormd
door alles wat ik tot dan toe gezien had, door kennis en ervaring.

Vorm
Eind vorig jaar organiseerde Kriterion in Amsterdam een taboefestival, en het
Filmfestival Rotterdam brengt nu een themaprogramma onder de naam ‘The cruel
machine’. Verschillen in invalshoek daargelaten gaat het in beide gevallen om
schokkende, controversiële films. Aan het feit dat wat schokkend is sterk individueel
bepaald is moeten dergelijke programma's wel voorbijgaan willen ze voor een breed
publiek interessant zijn. Gezocht wordt dan naar meer maatschappelijke tendensen
waarin sex en geweld in al hun variaties ruim vertegenwoordigd zijn.
‘Taboes’ worden snel gerelateerd aan dit soort inhoudelijke subversiviteiten. Maar
als ‘schokkend’ datgene is wat je eigen grenzen overschrijdt of wat, moreel of
anderszins, weerstand oproept, kan het schokkende of subversieve ook liggen in
de vorm, de gehanteerde filmtaal.
De eerste montage-experimenten van de Russen waren subversief; het idee dat
je door montage de perceptie van beelden kon manipuleren. Ook de verstoring van
eenheid van tijd en ruimte en de vernietiging van de narratieve structuur zijn
controversieel geweest. In L'année dernière à Marienbad (1961) wilde Alain Resnais
een mentale, subjectieve realiteit weergeven. Als een visuele stream of
consciousness volgen fragmentarische beelden elkaar op zonder logische ordening.
Droom, werkelijkheid, mogelijkheid, heden en verleden vloeien in elkaar over.
Verschillende tijds- en bewustzijnslagen worden op precies dezelfde manier
gepresenteerd, zonder door een of ander formeel principe van elkaar gescheiden
te zijn. De film brak met alle narratieve conventies van de filmtaal die logica,
objectiviteit en eenduidigheid veronderstelde. Bovendien is het een film die pas zijn
werkelijke betekenis krijgt door de inspanningen van het publiek. Volgens Resnais
was op het doek maar de helft van de film te zien, de andere helft speelde zich af
in de hoofden van de toeschouwers. Maar de instinctie-
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ve neiging om verbanden te leggen en om structuur aan te brengen is gedoemd te
mislukken. Wat de film duidelijk wil maken is dat de objectieve waarheid niet te
achterhalen is omdat die niet bestaat. Critici vonden het een koude, cerebrale en
intellectualistische film; de toeschouwers voelden zich ongetwijfeld bekocht en in
de maling genomen.
Marienbad is ook nu nog een bijzondere film in zijn ver doorgevoerde formalisme,
maar we zijn ondertussen natuurlijk toch gewend geraakt aan dit soort
cinematografische middelen. Marienbad zal kijkers nu misschien irriteren of vervelen,
maar schokkend is het niet meer. Het is de vraag of het nog mogelijk is een publiek
van zijn stuk te brengen door louter formalisme. Misschien ontbreekt het me aan
voorstellingsvermogen maar ik ben geneigd te denken dat de bodem bereikt is.
Andy Warhol maakte in de jaren zestig al Sleep, waarin hij zijn camera negen uur
lang gericht hield op een slapende man. Minimale cinema in optima forma: een
statische camera, minimale actie in real time opgenomen. Een bijna totale eliminatie
van filmische middelen. Peter Kubelka maakte al Arnulf Rainer (1957), een film die
geen beeld meer bevat in de gangbare zin des woords. Cinema teruggebracht tot
de essentie: licht en donker. Een gemiddeld en onvoorbereid filmpubliek zul je er
nog wel de zaal mee uit kunnen jagen, maar het zijn ook geaccepteerde kunstwerken,
opgenomen in de canon van de experimentele film. En zo worden ze over het
algemeen ook bekeken: als filmhistorisch interessante experimenten. Dat is per
definitie al een houding die zich moeilijk laat schokken.
Ook de andere kant van het spectrum, niet de eliminatie van filmische middelen
maar juist de exploitatie daarvan, zal nog weinig schokkende ontwikkelingen laten
zien. Er zullen altijd nieuwe vormen gezocht en gevonden worden, maar dan nog
zijn wij al zo aan vormexperimenten gewend dat we ze steeds makkelijker opnemen
en accepteren.

Inhoud
Met inhoudelijke subversiviteiten ligt het iets anders. Sommige taboes uit het verleden
zoals religie, geweld, politiek en (suggesties van) seksualiteit zijn ofwel verouderd
als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen ofwel zodanig opgenomen in de
massacultuur dat er geen enkel publiek meer mee te shockeren valt. Maar er zijn
er ook die blijven en waarschijnlijk altijd zullen blijven: primitieve, elementaire taboes
als dood, geboorte, lichamelijke processen, pijn, extreme en expliciete vormen van
seks en geweld. Niet omdat er een morele afkeer van bestaat of omdat we zoiets
voor het eerst zien, maar omdat het onmogelijk is om met betrekking tot dit soort
zaken een afstandelijke houding aan te nemen.
Film is het meest directe medium dat er is omdat het het dichtst de ons vertrouwde
werkelijkheid kan benaderen. In die geringe afstand tussen de kijker en de
‘werkelijkheid’ op het doek ligt de oorsprong van de macht van film. Het is niet voor
niets het favoriete propagandamedium geweest van zowel de nazi's als de
communisten. We hebben de neiging om weergave gelijk te stellen aan realiteit.
We voelen angst als de held van het verhaal van achteren beslopen wordt terwijl
hij aan de rand van de afgrond staat. We voelen afschuw en een bijna fysieke pijn
als we
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zien hoe iemand een naald door zijn wangen steekt, zoals in Pain is van Stephen
Dwoskin. Walging als in Pasolini's Saló iemand gedwongen wordt zijn eigen
uitwerpselen op te eten. We hebben het gevoel te worden opgenomen in de realiteit
van de film. Kijken is een vorm van deelnemen.
Primitieve taboes appelleren direct aan onze, misschien onbewuste, angsten en
verlangens. Daarmee geconfronteerd te worden kan onaangenaam en zelfs
schokkend zijn. Taboes betreffen in feite de meest universele zaken uit een
mensenleven. Maar ook de meest mysterieuze. Het beeld fixeert en concretiseert,
openbaart en demystificeert ze en dat is op z'n minst een ongemakkelijke ervaring.
Het gevoel ontstaat naar iets te kijken dat eigenlijk verborgen zou moeten blijven.
Een mengeling van fascinatie en schuld, van afschuw en aantrekkingskracht.

De nieuwe taboes
Een van de meest beroemde beelden uit de filmgeschiedenis is wellicht dat van het
scheermes dat een oogbol doorklieft in Bunuels Un chien Andalou (1929). De
verminking van het menselijk lichaam kan tot een van die primitieve taboes gerekend
worden, maar er is hier meer aan de hand. Eerst zien we een shot van het gezicht
van een vrouw, frontaal, op ooghoogte. Een man staat achter haar en trekt met een
hand haar ooglid weg, met zijn andere hand houdt hij, vlak bij het oog, een
scheermes vast. Dan volgt er een shot waarin een sliert wolken langs een volle
maan schuift. En dan pas is er, in close up, het beeld van het mes dat een oogbol
doorklieft. Bunuel heeft door de vorm die hij koos nog iets extra's toegevoegd aan
een handeling die op zichzelf al akelig genoeg is. Want nog voordat die werkelijk
plaatsvindt zijn wij er al op voorbereid. Het eerste shot is door zijn suggestie al
angstaanjagend. Het volgende shot van de maan geeft even verlichting: wat we
vreesden te gaan zien wordt ons gelukkig onthouden. Maar ondertussen wordt de
suggestie subtiel nog wat verder uitgebouwd doordat de maan, die associaties
oproept met het oog, door de wolken doorsneden wordt. Pas daarna slaat Bunuel
echt toe: het beeld dat we niet meer verwachtten maar dat wel opgeslagen lag in
ons bewustzijn wordt ons alsnog gepresenteerd en komt des te harder aan.
Vorm en inhoud gaan hier een zodanige wisselwerking aan dat er een schokeffect
ontstaat dat groter is dan vorm of inhoud alleen zouden kunnen bewerkstelligen.
De ‘nieuwe taboes’ in de film, of beter misschien ‘controverses’, lijken te steunen
op juist dit principe. Het schokkende ligt in meer of mindere mate in het onderwerp
van de film, maar vooral in de manier waarop dat aan de kijker gepresenteerd wordt.
Dit is ook het uitgangspunt van ‘The cruel machine’. Het programma wil ‘de
vermeende wreedheid van de confrontatie met soms onaangename onderwerpen’
laten zien.
Geweld in films is niets bijzonders, het is overal en in allerlei verschijningsvormen
aanwezig. Gewoonlijk maakt het meer of minder dwingend deel uit van een
dramatische ontwikkeling. Het gebruik van geweld wordt daardoor gerechtvaardigd.
Zelfs al is het om niets anders te doen dan geweld te tonen, dan wordt er toch een
plot omheen gebouwd die dat acceptabel maakt. Geweld dat níet op de een of
andere manier voldoende gerechtvaardigd wordt is veel moeilijker te verteren.
Misschien omdat je in je behoefte om het verhaal sluitend
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en zinvol te maken toch op zoek gaat naar verklaringen. Als de film daar niet in
voorziet ben je gedwongen om bij jezelf te rade te gaan, je eigen drijfveren te
onderzoeken. Rechtvaardiging is een geruststellend element in een film omdat het
lastige vragen buiten de deur houdt.
In L'argent (1983) van Robert Bresson wordt de hoofdpersoon, een wat stugge,
verlegen jongeman, ten onrechte veroordeeld voor valsmunterij. Hij belandt in de
gevangenis en raakt zijn baan en zijn vrouw kwijt. Als hij vrij komt begaat hij een
aantal gruwelijke moorden op mensen die hem niets
misdaan hebben. Het is een totaal onverwachte uitbarsting van excessief geweld.
In Benny's video (1992) van Michael Haneke vermoordt een verveelde puber zonder
enige aanleiding een meisje. Voor het geweld in deze films zijn oorzaken aan te
wijzen. In L'argent is het geweld terug te voeren op de samenleving die bot en
vijandig is en waarin iedereen alleen nog maar voor zijn eigen belangen opkomt.
Bij Haneke is het de invloed van de media, de kilheid en vervlakking van de
maatschappij. Maar het is in geen van beide gevallen een afdoende verklaring. Er
blijft een gat bestaan tussen het buitenproportionele geweld dat we zien en wat we
kunnen verklaren. Er is geen psychologische of sociologische motivering die dat
gat naar tevredenheid kan dichten. Niet de moorden in L'argent zijn schokkend,
maar het feit dat ze niet voldoende gemotiveerd worden. De gebeurtenissen
voltrekken zich bovendien in een zo wetmatige, dwingende structuur dat er een
zekere onontkoombaarheid wordt gesuggereerd. Daarmee wordt de vrije wil van
de mens in twijfel getrokken of in elk geval gerelativeerd. Het gebrek aan motivering
hangt dan samen met het idee dat de mens niet volledig verantwoordelijk is voor
zijn eigen daden. Dat geeft natuurlijk een bijzonder onbehagelijk gevoel.
Schokkend in Benny's video is niet het beeld van Benny die het meisje met een
slachtpistool om het leven brengt. Een groot deel van die gebeurtenis voltrekt zich
buiten beeld, en zien we pas later, op video. Het is de ongeïnteresseerdheid waarmee
de moord begaan wordt, de zinloosheid van de daad. Wat schokkend is, is de relatie
die gelegd wordt met de televisieverslaving van Benny, die zijn beeld van de
werkelijkheid ontleent aan dat wat de media hem voorschotelen. Voor Benny is de
video waarop hij de moord heeft vastgelegd niet anders dan de video's die hij bij de
videotheek haalt.
In Assassins, de nieuwe film van Matthieu Kassovitz is er helemaal geen sprake
meer van enige rechtvaardiging. Moorden is een bezigheid zoals daar vele andere
zijn. Een alledaags tijdverdrijf dat niet meer motivering verdient dan een willekeurig
andere hobby.

De toeschouwer
Ook de nieuwe film van Haneke, Funny games, toont extreem, ongemotiveerd
geweld. Maar de angel zit hem ergens anders in, namelijk in de rol die de
toeschouwer krijgt opgedrongen. Funny games wil geweld laten zien zoals het
werkelijk is, de pijn, de vernedering en de angst. Het ageert tegen geweld als
consumptieartikel, tegen het gefictionaliseerde geweld in de massamedia. Als je
als kijker geschokt bent door de zinloze wreedheid op het scherm, dan realiseer je
je ook dat dat komt omdat je inderdaad gewend bent geraakt naar geweld te kijken
dat een zekere amusementswaarde heeft, en dat je kijkgedrag daardoor vervormd
is. Daarmee ben je medeplichtig aan het proces dat in
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de film aan de kaak gesteld wordt.
Ook een film als C'est arrivé près de chez vous (Belvaux, Bonzel en Poelvoorde,
1992) hanteert een strategie waarbij het ongemakkelijke gevoel van de kijker
voortkomt uit diens eigen rol. Opgezet als een pseudo-documentaire volgt een
camerateam de wandelgangen van Ben, een seriemoordenaar. Langzaam maar
zeker raakt het team steeds meer betrokken bij de moordzuchtige praktijken van
Ben, en wordt er uiteindelijk medeplichtig aan. Aanvankelijk neem je als kijker het
standpunt in van de cameraploeg; je kijkt tenslotte door de lens van hun camera en
bovendien verwacht je van hen een kritische en afstandelijke houding. Door die
identificatie voel je je ook zelf medeplichtig als de cameraploeg zich achter het
karretje van Ben laat spannen. De naadloze overgangen tussen humor en wreedheid
doen de rest. Een zeker gevoel van veiligheid en saamhorigheid maakt onmiddellijk
plaats voor schaamte en machteloosheid wanneer een hilarische scène zonder
mankeren overgaat in misselijkmakende wreedheid.

De filmmaker
Een tweede controverse in de cinema van de laatste jaren betreft niet zo zeer de
rol die de toeschouwer krijgt opgelegd als wel de plaats die de filmmaker zelf inneemt.
Je zou het de exploitatie van weerloze slachtoffers kunnen noemen: de
kwetsbaarheid van mensen gebruiken om vooral de eigen rol als filmmaker te
profileren.
Begin dit jaar maakte Cyrus Frisch over de dood van oud filmacademiedocent
Hans Saaltink de documentaire Ik zal je leven eren. Frisch was er per toeval getuige
van hoe Saaltink op de stoep van zijn woning aan een hartaanval overleed. Hij pakte
zijn camera en filmde het hele gebeuren: de vergeefse reanimatiepogingen, het
gesjor met het lijk in de deuropening, de armetierige woning, zijn bezittingen, het
opgebaarde lichaam van Saaltink en zijn crematie. De vraag die onherroepelijk
opkomt bij het zien van deze film is of hier inderdaad een leven geëerd wordt of dat
er een sterfgeval geëxploiteerd wordt. Een dood lichaam kan zich niet verweren,
noch tegen de camera, noch tegen de blikken van een ieder die de film ziet. Dat feit
alleen al vraagt om enige terughoudendheid. In dit geval komt daar nog bij dat
Saaltink in de filmwereld geen onbekende was. Hij was geen anonieme figuur, wat
de inbreuk op diens privacy alleen maar groter maakt. Het gevoel van voyeurisme
laat zich in deze film extra voelen omdat Saaltink als een eenzame, geïsoleerde
figuur naar voren komt. Een blik in zijn woning en op zijn bezittingen spreekt
boekdelen. Het is de vraag of de intieme details uit een leven en van een dood ter
beschikking moeten worden gesteld aan het publiek.
Een paar jaar geleden maakte Ulrich Seidl Tierische Liebe, een documentaire
over de soms verregaande intimiteit tussen mens en huisdier. Maar hij toont meer
dan dat. In soms authentieke, soms ongetwijfeld geënsceneerde scènes schetst
Seidl de eenzaamheid van mensen die zich vastklampen aan het enige levende
wezen op wiens trouw ze onvoorwaardelijk kunnen rekenen. Hij arrangeert de meest
ontluisterende en stuitende taferelen.
Het is natuurlijk onsmakelijk om mensen te zien tongzoenen met hun hond, maar
wat eigenlijk schokkender is, is dat zij zich op deze manier door Seidl hebben laten
portretteren.
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Het gebrek aan gêne waarmee die mensen zich laten filmen en de bereidheid
waarmee zij anderen deelgenoot maken van hun meest intieme leven is
verbazingwekkend. En treurig, want het toont ook aan dat zij hun eigen situatie niet
meer doorzien en elk kritisch zelfinzicht verloren hebben. Het is alsof ze blij zijn dat
de camera hen even uit hun isolement verlost. Seidl heeft zich niet bezwaard gevoeld
die omstandigheid uit te buiten. Je kunt je afvragen of hij de mensen die hij filmt
tegen zichzelf had moeten beschermen, je kunt ook van mening zijn dat de
verantwoordelijkheid daarvoor niet bij hem ligt maar bij de geportretteerden zelf.
Beide films stellen de rol van de filmmaker ten opzichte van zijn onderwerp ter
discussie. Maar de kijker blijft daarbij niet buiten schot. En dat is ook logisch wanneer
er zaken als voyeurisme of exploitatie in het geding zijn. Ook de toeschouwer is een
voyeur, hij kijkt tenslotte mee met de filmmaker. ‘Geëxploiteerd’ wordt er ook omwille
van een kijkerspubliek, en dat maakt zich medeschuldig door een kaartje te kopen
en de film te gaan zien.
Taboes wekken het onbehagen op van het publiek, dat is niets nieuws. Maar dat
ongemakkelijke gevoel wordt steeds vaker opgeroepen door middelen die niet altijd
even doorzichtig zijn. Het schokeffect is daardoor minder direct, maar misschien
des te verontrustender.
Petra van der Ree
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Hoe sommige Vlaamse films niet tot stand komen
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Marcello en de verstilde Fellini's
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Marcello, natuurlijk moest Marcello de hoofdrol spelen in zijn nieuwste film. Of
misschien was het wel een van zijn oudste, al sinds 1965 zat het verhaal van
Giuseppe Mastorna in het hoofd van Federico Fellini, misschien zelfs langer, maar
in elk geval schreef hij het in dat jaar op, in een gehuurde villa aan de Romeinse
kust.
Het verhaal is kort maar het deugt, in alles verraadt het de hand die in La Dolce
Vita een Christusbeeld hangend onder aan een helicopter de horizon tegemoet liet
vliegen. Mastorna is een cellist die met zijn vliegtuig in zwaar weer terecht komt.
Het toestel moet een noodlanding maken op het plein voor de Dom van Keulen,
een mirakel dat de toeschouwer de Fellini-wereld binnensleurt.
Mastorna wordt door een stewardess per slee naar een ingesneeuwd hotel
gebracht, waar een buikdanseres tijdens haar optreden een kind op de wereld zet.
De cellist ziet het allemaal gelaten aan en trekt zich terug in zijn kamer, waar hij op
een stoel klimt om voor het slapen gaan nog een deuntje bijeen te strijken. Op de
televisie ziet Mastorna het bericht van een in de bergen neergestort vliegtuig - maar
het kost hem moeite te beseffen dat hij dood is en zojuist het hiernamaals heeft
betreden. Dat, in het kort, is de geschiedenis van Giuseppe Mastorna.
Maar een film is het nooit geworden en Mastroianni kreeg ook niet de hoofdrol.
De reis van G. Mastorna alias Fernet werd een stripverhaal, met teksten van Federico
Fellini en tekeningen van Milo Manara - een fraai koppel. Fellini behoeft geen verdere
introductie, Milo Manara wel, hoewel al zijn collega's hem erkennen als hun meerdere
in het tekenen van vrouwen.
Manara's stiel is de edelporno, maar hij is ook de auteur van HP en Giuseppe
Bergman, een verhaal in zwart-wit van honderd pagina's over een zoektocht naar
het avontuur. De omzwervingen van Giuseppe zouden Fellini niet onwaardig zijn
geweest: dezelfde mengeling van absurdisme, vertwijfeling en vrouwen met grote
borsten. Zoals Manara ook toegeeft: ‘Van Fellini heb ik veel, zo niet alles geleerd.’
Dit tweetal zette zich dus aan het verstillen van een verhaal dat oorspronkelijk
een film zou worden - de peperdure decors waren al gebouwd toen Fellini in 1966
het project na een aantal angstige dromen afblies, om er de rest van zijn leven mee
te worstelen. Met name Satyricon vertoont er de sporen van.
Ook de verstripping verliep niet gladjes. Fellini twijfelde over de hoofdrolspeler.
Een tekenaar schetst, past trekken naar believen aan, Fellini dacht in termen van
acteurs, bestaande gezichten. Manara begon te schetsen met Robert Colman als
Mastorna, Fellini bedacht zich. Marcello wilde maar niet wijken, hij had ook toen
Fellini nog aan filmen dacht, geduldig gewacht tot de keuze onvermijdelijk op hem,
de trouwe vriend, de ideale alter ego, zou vallen. De naam Mastorna lijkt tenslotte
verdacht veel op Mastroianni, hoewel dat toeval is - als we Fellini mogen geloven,
viste hij hem gewoon uit het telefoonboek van Milaan. Uiteindelijk kreeg Mastorna
het gezicht van Paolo Villagio, een komiek, geknipt voor de tragikomische rol. Het
verhaal kon uitgelijnd worden.
Wat gebeurt er als een film een strip wordt, niet als een verplicht nummertje voor
de marketing, maar in de handen van de artiest zelf? Strip is statisch, een
aaneenschakeling van stilstaande beelden. Film beweegt, gunt de kijker niet de rust
om een enkel beeld rustig te bestuderen, is altijd op weg naar de volgende scène.
In de woorden van Fellini: ‘Een film zuigt je op, belet je na te denken, een strip is
een halte in de tijd, met het spookachtige van een spiritistische seance.’
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In Reis naar Tulum, het andere vergeten filmproject dat Fellini en Manara verstripten,
zit (naast taferelen uit vrijwel al Fellini's films) een wat langere verwijzing naar een
scène uit Boccaccio '70, het drieluik van Fellini, Visconti en De Sica. Anita Ekberg,
als de verpersoonlijking van de voluptas, is tot reuzenformaat opgeblazen en kruipt
tussen de huizen door, op zoek naar een angstige man die aan haar probeert te
ontkomen.
In de film is dit een komische scène. Een fatsoensrakker probeert een wulpse
reclameposter te laten verwijderen waarop Anita melk aanprijst. In zijn gedroomde
werkelijkheid stapt de gigantische vrouw van het billboard en drijft de arme neuroot
in een hoek door te dreigen zich uit te kleden. Kleingeestigheid als grap.
In de strip is het ook een grap, maar dan een spel met de lezer, om diens alertheid
te testen. Vier plaatjes zijn weinig om de dynamiek van de strip naast die van de
film te leggen, maar ze zijn voldoende om te constateren dat de strip de kracht bezit
om de gebeurtenissen tussen twee plaatjes op te roepen. Tegelijkertijd heeft de
strip niet het overweldigende van de film, dat Fellini ‘zuigend’ noemt. De media zijn
verschillend, maar de associatie tussen beide zorgt voor een aangename
spanningsboog. De strip suggereert beweging, de film (zeker in Fellini's handen)
schenkt de kijker op zijn best de illusie dat hij nog iets in mag vullen.
De getekende Reis naar Tulum draagt overigens veel kenmerken van Mastorna,
het was Fellini's eerste poging in inkt met het verhaal af te rekenen. Het neergestorte
vliegtuig keert erin terug, ditmaal op de bodem van een vijver in Cinecittà - de diepe
wateren als symbool van de onderwereld. En, opvallend, ditmaal mag Marcello wel
de hoofdrol spelen. Hij wacht in de Boeing 747 op zijn roeping, als Jona in de walvis.
Zijn naam is Snaporaz, zoals in La città delle donne. ‘Ik weet dat je het beu bent
om alter ego's te spelen’ zegt Fellini tegen hem, om hem vervolgens te beloven dat
het dit keer iets bijzonders zal worden.
Maar het wordt opnieuw een bizarre tocht. Tulum is een Tolteekse piramide, een
toren van Babel, een poging de hemel te bestormen. Snaporaz, net als Mastorna,
is een speelbal, kan zich alleen maar laten leiden door de mensen om hem heen,
vooral de vrouwen. Op een cruciaal moment wordt hij door Fellini gebeld, die hem
vertelt dat hij van het project afziet. Hij moet maar terugkomen.
Misschien typerend voor Fellini, de zaken beginnen door elkaar te lopen. De
maestro blies indertijd het filmproject Mastorna af, omdat hij nachtmerries had waarin
de Dom van Keulen op hem neerstortte. Nu speelt hij een bijrol in zijn eigen strip
en besluit niet te beginnen aan een verhaal dat bijna ten einde loopt.
Fellini houdt nu eenmaal van het cyclische. Zijn films hebben geen duidelijk einde
of begin, zijn strips evenmin. Beginnen en eindes suggereren dat het verhaal dat
verteld wordt, niet eeuwig is. Op de voorlaatste pagina van Reis naar Tulum zit de
regisseur aan de rand van de vijver in Cinecittà en krijgt de vraag voorgelegd hoe
het verhaal eindigt. Hij heeft zijn antwoord, ‘het begint nu’, nog niet gesproken of
het vliegtuig raast uit het water de lucht in. Mastorna moet dan al aan boord zitten
- welk gezicht hij ook heeft.
Over Fellini's alter ego's zijn de nodige schermutselingen gevoerd. De regisseur
heeft vaak genoeg beweerd dat al zijn personages, van Snaporaz tot de neushoorn
uit E la nave va, schuilnamen van hemzelf zijn. Maar Mastorna is een geval apart.
Fellini's worsteling met het personage geeft aan hoe dicht dat bij hem moet hebben
gestaan. Mastorna is een alter ego van het type dat de ego in verwarring brengt
over de
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vraag wie er nu echter is.
Tegelijkertijd valt het moeilijk te ontkennen dat Marcello Mastroianni de beste
vertolker is van Fellini's alter ego. Waarom mocht hij dan niet Mastorna zijn? Op de
eerste, getypte velletjes is hij nog duidelijk kandidaat. Hij had al zo vaak de rol van
Fellini vertolkt, hij had in Tulum de generale repetitie meegemaakt. Het werd Villagio.
Die bracht de afstand terug in het verhaal van Mastorna.
Het heeft er alle schijn van dat Fellini, beducht voor de wrede machinaties van
zijn eigen verbeelding, zijn ultieme project op het allerlaatste moment toch weer
uitgesteld heeft. Mastorna, anders dan Snaporaz, bereikt de onderwereld uiteindelijk
wel. Hij wordt niet teruggeroepen, bereikt het einde van de lijn die geen cyclus meer
toestaat. Alleen, met Villagio in de hoofdrol was de afstand tussen ego en alter ego
groter. Het verhaal werd daarom niet wat het had kunnen zijn - een afrekening met
de eeuwigheid. Riep daar iemand ‘doodsangst’? De echo lijkt er in elk geval verdacht
veel op. Alsof Fellini wist dat het in feite zijn eigen hellevaart was die hij uitstelde.
Misschien dat Mastorna daarom alleen als strip kon bestaan, dat het anders te
overweldigend was geworden, te zuigend, niet zozeer voor het publiek als wel voor
de maker. En zelfs daar, tussen de zwarte lijnen van de seance, mocht het niet
Marcello zijn die namens de regisseur afdaalde in de wereld van Dante. Fellini had
een lichter alter ego nodig voor de tocht waar hij al in de jaren zestig slecht van
sliep.
Zo kreeg De reis van G. Mastorna alias Fernet een tragikomische noot mee, meer
dan wanneer Marcello de hoofdrol had gekregen. Het verhaal werd er waarschijnlijk
draaglijker door, minder zwaar - maar tegelijk minder definitief. De strip zoals die er
nu ligt, is niet het ultieme verhaal waarin Fellini, Mastroianni en Mastorna
samenvallen. Dat verhaal zou beslist te beangstigend zijn geweest en in elk geval
geen recht gedaan hebben aan Fellini's verlangen naar narratieve cirkels.
De regisseur heeft voor een tweede deel schetsen nagelaten, die ophouden op
het moment dat Mastorna een donkere tunnel ingezogen wordt. Een passender
open einde is nauwelijks denkbaar. Want waar de naakte vrouwen nog altijd vlot
onder Manara's pen vandaan glijden, zijn Fellini en Mastroianni begonnen aan de
definitieve reis van Mastorna. Ze zullen nog moeten vechten om wie wie mag zijn.
Christian Jongeneel
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Noordereiland
Veel dwergen zijn zo verbitterd dat ze in de bioscoop expres achter je gaan
zitten.
Mensen met een zogezegd gevoelige smaak zitten in een donkere bioscoop
altijd als eersten aan je kruis.
Hollywood is nog veel nepper dan je denkt. Bijna niemand weet dat Lassie en
Flipper gespeeld werden door één en dezelfde acteur.
Meestal beginnen producenten een film en maken recensenten 'm dan af.
Schandalig genoeg is de werkelijkheid wél toegankelijk voor alle leeftijden.
Ik vind het heerlijk om naar Nederlandse films te gaan. Het is alleen zo jammer
dat ze je aan het eind wakker maken.
Camp. Dat is gewoon je moeder.
Mijn eerste keer vergeet ik nooit, vooral vanwege die krappe beenruimte.
Een goede film is een film die je tien keer kunt zien en die toch steeds hetzelfde
is.
Er is werkelijk niets ordinairders dan een passe partout. Volgend jaar kun je
er vast en zeker ook nog mobiel mee bellen.
Waar iedereen iedereen kent, is niemand niemand.
Kees Versteeg
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Luna
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Ter gelegenheid van deze special publiceert Passionate enkele scènes uit het
filmscenario Luna dat Jaap Scholten onlangs voltooide. Dit scenario zal verfilmd
worden door Jean van der Velde, regisseur van De kleine blonde dood en All-Stars.
Tevens is het Scholtens inzending voor De Rotterdamse Speelfilmprijs 1998, waarvan
de winnaar bekend wordt gemaakt ten tijde van het verschijnen van dit nummer.

Int. kamer. avond.
Luide MUZIEK van Elvis klinkt. Een volkomen verkitschte verdieping in een gammel
Rotterdams huis: veel roze, veel pluche, beelden van levensgrote realistische zittende
herdershonden, een Elvis Presley-altaar, planken uitpuilend van de Mariabeelden en
de aan- en uitflikkerende kerstverlichting. Een klein rothondje KEFT als een gek. De
sporen van een wild feest zijn zichtbaar, volle asbakken, nog her en der vergeten lege
flesjes en glazen, kratten en vele lege flessen bij de deur verzameld. Daar ligt ook
een in krantenpapier ingepakt hertengewei.
HUNTER:

(O.S.) Gooi in godsnaam die hond uit het raam.
Zooey, zangeres van de Nancy Sinatra's, klautert naakt over Hunter. Ze smijt met
een haal een klein harig hondje van bed.
ZOOEY:

Muil houden Fikki Leandros!
Het hondje zweeft met grote boog door kamer, rolt over pluche kleed en begint
onmiddellijk weer te keffen.
ZOOEY:

Wat lig je er toch lekker bij.
Zooey heeft Hunters handen met touw vastgebonden aan de spijlen van het
tweepersoonsbed, zodat hij met de armen gespreid op z'n rug ligt.
HUNTER:

Voor je verjaardag. Ben je niet nieuwsgierig wat het is?
ZOOEY:

Je moet niet overdrijven met die cadeau's; pingpong heb ik toch ook van jou
gekregen?! Tenminste tegen die Greenpeacemeisjes zei Jimmy dat het jouw idee
was.
HUNTER:

Hé hoe laat is het eigenlijk? Heb een afspraak.
Zooey buigt voorover en brengt haar gezicht naar Hunters kruis.
ZOOEY:

Halló, je bent hier net!
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Met moeite richt Hunter zijn hoofd omhoog en kijkt naar de plastic replica van antieke
klok. Tien voor acht.
HUNTER:

Jezus, zo laat al! Maak me even los.
Zooey's hoofd gaat op en neer.
ZOOEY:

(met volle mond)

Me neus. Je hebt ook geen benul van etiquette hè?! Je zou Hoe hoort het? dat
klassieke boek van Nelie Smit Kroes of hoe heet ze, Fanny Blankers Koen! eens
moeten lezen.
HUNTER:

Kom op, laat dat, ik moet weg.
ZOOEY:

Nnnnnnn.
Zooey gaat bovenop Hunter zitten. Hunter probeert zich los te wrikken, de knopen
los te kroelen.
ZO0EY:

Rustig nou maar; ik ben akela geweest.
Hunter richt hoofd omhoog, begint met onderlichaam te draaien en te schudden.
Zooey blijft zitten als een cowboy op een rodeopaard. Bed schudt wild heen en weer.

Ext. straat. avond.
Een grauwe Rotterdamse straat met beetje krakkemikkige panden, meeste
woonhuizen, een enkele koffieshop. Over de stoep loopt een groepje gesluierde
vrouwen. Het GELUID van een ASOCIALE TOETER. Een grote hoerensloep, een
goudkleurige Chevrolet Malibu stationwagon, stopt voor huis en TOETERT nog eens.
Voordeur gaat open, Maria verschijnt en kijkt geïrriteerd naar de auto en gebaart dat
die niet zo hard moet toeteren. Ze duwt de mat tussen
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drempel en voordeur en loopt naar de auto toe. Achter het stuur zit Jimmy, naast hem
Hunter. Ze zijn opgewonden, dronken van geluk en ook een klein beetje van de drank,
die om hen heen en aan hun voeten staat: bierblikjes en een fles Jack Daniels, zakken
chips.
MARIA:

Ben je gestoord? Er wonen hier mensen met kinderen!
JIMMY:

Hebben we net gekocht! Hoe vind je hem?!
Hij slaat trots met vlakke hand op zijkant auto. Maria kijkt auto in en ziet nu ook Hunter.
MARIA:

(schreeuwt in raampje)

Jij leeft ook nog?
JIMMY:

Hij houdt van je, dat weet je. Hij is een beetje onbeholpen, kom op, stap in!
Hunter kust in de lucht naar Maria. Maria is gecharmeerd. Ze trekt portier open.
HUNTER:

Totale vrijheid...
JIMMY, MARIA en HUNTER:

is voor mij wat water is voor een vis.
Maria wil al bij Hunter kruipen als ze zich bedenkt.
MARIA:

O, de mat!

Int/ext. Chevrolet/Pernis. nacht.
Jimmy, Maria en Hunter zitten met z'n drieën voorin de Chevrolet, eten chips en
zuipen, luisteren naar countrymuziek (‘Stand by your man’ o.i.d.). Ze rijden bij Pernis,
over kleine ventwegen, door het droomachtige, futuristische landschap van de
olieraffinaderijen met de duizenden lichtjes en het stoom en de vlammen. Ze zijn
alledrie aangeschoten tot dronken. Een jointje gaat heen en weer.
JIMMY:

Kijk, de eeuwige vlam, dat is voor de onbekende soldaat.
MARIA:
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Nee, dat is de olympische vlam, zo'n jonge god in korte broek moet daar opklauteren
en het licht dan naar Athene rennen.
Hunter lurkt aan jointje en moet hoesten. Jimmy stuurt de auto de berm in, rijdt
hobbelend door het hoge gras, naar een klein heuveltje, gooit de auto in een slip en
u-turnt hem zodat ze uitzicht hebben op Pernis en de vlam. De vlam hapert en stopt.
HUNTER:

(lachend)

Kijk!
MARIA:

(bloedserieus)

Dat is heel erg - voor de Olympische gedachte.
Ze kijken naar de schoorsteen. De vlam slaat even later weer aan.
JIMMY:

Waarom doe je eigenlijk zo moeilijk over je broer? Dat wordt toch een dik feest?
Hunter geeft jointje aan Maria.
HUNTER:

(in trance)

Weet je wat er bij mijn familie aan het eind van ieder feest gebeurt?
JIMMY:

Verplichte partnerruil?
HUNTER:

Het Wilhelmus gezongen.
(Hunter knikt veelbetekenend)

Mijn vader heeft z'n beste herinneringen bij de cavalerie liggen. Daar is ie trots op,
dat ie tegen de wil van m'n grootvader niet bij de marine is gegaan. Persoonlijk heb
ik niks met paarden, als ik ze ruik word ik al zenuwachtig, met die grote koppen van
ze. Toen ik klein was is tante Agaaths duim er afgebeten door haar lievelingspaard;
vanaf dat moment stond voor mij als een paal boven water dat die beesten niet
deugen. Tante Agaath is ook niet meer wat het geweest is, zo dement als een
papegaai, ze denkt altijd dat ik een van de tuinmannen ben of de huisschilder.
JIMMY:

Niet afdwalen. Wát is onoverkomelijk?
Hunter staart naar buiten. Jimmy heeft een hand op Maria's bovenbeen gelegd, Maria
lijkt dit prima te vinden. Met zijn andere hand drinkt hij. Maria rookt en leunt achterover.
HUNTER:
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(als een bezetene voor zich uit fluisterend)

Er zijn duizend kleine dingen die me gek maken.
Jimmy kijkt vragend, terwijl zijn hand over Maria's bovenbeen streelt.
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HUNTER:

Alles is er op gericht de eigen soort in stand te houden, de macht te consolideren;
twee mensen uit dezelfde kaste bij elkaar te brengen - walgelijk. Al die uiterlijkheden,
dat ze dezelfde dressuur zijn ondergaan, wordt voor liefde aangezien.
MARIA:

(draait haar hoofd met een ruk om)

Dat heb ik je nog nooit horen zeggen.
HUNTER:

Wat?
MARIA:

Nou; liefde, het woord; liefde. L, I, V,
JIMMY:

(met dronkenmansbombarie)

Wat is liefde?!
Maria kijkt ineens vol aandacht naar Jimmy, dit is een onderwerp dat haar interesseert.
JIMMY:

Jij mag eerst Maria: wat is liefde? Je hebt 20 seconden.
Jimmy staart op horloge.
MARIA:

(heel serieus)

Ehm, dat je van elkaar houdt, eh, dat je bij elkaar wilt zijn, samen dingen doen, dat
je het leuk vindt bij elkaar te zijn, dat je de ander mist. Dat je samen oud wil worden.
JIMMY:

Tijd is om.
MARIA:

Nee, nee wacht even, ik heb het: liefde is dat je je er op kan verheugen als je oud
bent samen op een bankje te zitten en voor je uit te staren!
JIMMY:

Mevrouw de Bakker, dank u voor uw bijdragen, het was helaas over tijd. Okay
Hunter, jij, nu!
Jimmy staart op horloge. Maria kijkt vol verwachting naar Hunter. Hunter zegt niks.
Hij haalt schouders op.
JIMMY:
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Nog 5 seconden!
HUNTER:

(afwimpelend)

Ik weet het niet.
MARIA:

(tegen Jimmy, terwijl ze op horloge kijkt)

Nu jij. Ja, ga maar.
JIMMY:

(lachend)

Dat je onbijt op bed brengt, dat je, dat je, Jezus, wat is het eigenlijk? Dat je je
vollediger voelt? Ja! Liefde maakt dat je je meer mens voelt, als twee helften die
samen een geheel vormen.
Maria zit zwijmelend bewonderend te kijken.
MARIA:

Mooi!
Jimmy streelt Maria over haar dijen. Maria raakt stilletjes opgewonden. Hunter merkt
het niet op, staart voor zich uit.
HUNTER:

Ze proberen mij altijd tot zwart schaap te bombarderen en me er op die manier
alsnog bij te betrekken. Het is een truc, om tot inkapseling over te gaan. Het is
onmogelijk om gewoon te zijn: te schilderen, te ademen, naar de sterren te kijken.
Neen, je moet déél uitmaken van de familie. Als er iemand trouwt dan kost dat
maanden van je leven. Iedere tante die nog kan lopen zonder prothese, geeft een
diner of organiseert een boottochtje. Een boottochtje! Met mijn familie op een
windstille dag op een platbodem op het IJsselmeer: zo stel ik me de hel voor. Ik
word nog liever levend in de grond gestopt.
MARIA:

Maar ze kunnen toch van elkaar houden, je broer en... dat meisje: verliefd zijn.
HUNTER:

Dat zou kunnen. Het verliefdzijn duurt vier maanden heb ik ergens gelezen. Vier
maanden; de tijd die het neemt om het vrouwtje voor zeker te bevruchten.
Maria haalt Jimmy's hand van haar dij.
MARIA:

Jij bent zó cynisch. Geloof je dan helemaal nergens in?!
Jimmy geeft gas en scheurt de bult af.
JIMMY:
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Hij is niet cynisch, hij is teleurgesteld.

Int. Chevrolt. nacht.
De Chevrolet rolt een verlaten helverlicht benzinestation binnen. Er is een
betaalautomaat.
JIMMY:

Je hebt maar één broer man. Ga daar
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gewoon heen, zet die handtekening. Volgens mij kan het hartstikke inspirerend zijn.
Weet je nog wat Klaassens zei?
Hunter kijkt Jimmy aan.
JIMMY:

Juist dat maatschappijkritische of hoe je het wil noemen, die persoonlijke kritiek,
Dat autobiografische, juist dat vond hij briljant! Wat is er nou inspirerender dan zo'n
huwelijk?!
Hunter kijkt Jimmy nadenkend aan, hij vindt duidelijk dat daar wel wat inzit. Hij knikt
en stapt uit. Jimmy legt z'n hand hoog op Maria's been en begint haar te kussen. Zij
is vrij passief. Ze heeft een brandende sigaret in haar hand.

Ext. tankstation. nacht.
Hunter klungelt met de gaskoppeling en worstelt hem aan de daarvoor bedoelde uitstulping
achterop de Chevrolet. Hij drukt op de knop zodat het gas begint te stromen. Hij leunt tegen
de pomp en kijkt rond.

Int. Chevrolet. nacht.
COUNTRYMUZIEK uit autoradio. Jimmy kust Maria. Hij is opgewonden en zij vindt
het best. Hij snuffelt met z'n neus. Hij zet de radio af: het GELUID van STROMEND
GAS. Hij rukt de sigaret uit Maria's hand en drukt die uit op het dashboard.
MARIA:

Hé! Wat doe je nou?!
JIMMY:

Uit de auto! Uit de auto!
Jimmy springt uit auto. Maria blijft zitten.

Ext. tankstation. nacht.
Jimmy krabbelt uit auto.
JIMMY:

Hunter stop!
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HUNTER:

(stoned tegen knop leunend)

Wat?
Jimmy rent naar hem toe.
JIMMY:

Stop! Stop man!
Jimmy sleurt Hunter weg bij gasknop. Dan rukt hij de gaskoppeling los en de achterklep
open. Maria draait raampje open en kijkt vragend om. De gaskoppeling in de achterklep
is een loos stukje buis dat rechtstreeks de open ruimte van de auto inleidt. In de
achterklep ligt een cilindervormige gastank met daaraan een koppeling voor gasslang.
Jimmy wappert met z'n handen het gas de auto uit en geeft Hunter vloerkleedje.
JIMMY:

(tegen Hunter)

Wapper met dat tapijtje.
HUNTER:

Vloerkleedje bedoel je.
JIMMY:

Whatever; die gaskoppeling is fake, die zit daar alleen omdat dat wettelijk verplicht
is.
Maria zit nog steeds voorin de auto. Ze pakt een nieuwe Barclay, stopt die in haar
mond en haalt aansteker tevoorschijn. Jimmy rent om auto heen, rukt portier open
en slaat aansteker bruusk uit haar hand.
MARIA:

(stoned als een garnaal)

Ik stel enige hoffelijkheid toch wel op prijs.
Jaap Scholten
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Die flambierte Frau
(Robert van Ackeren)
Terug naar vandaag en de man op de vloer
van zijn huis
als een man zonder licht.
Het bankstel in stilzwijgen, dood zicht
uit de lamp bij het raam.
Terug naar haar jeugd en het meisje
de moeder de vader
de pijn van een lichaam, in haar
afgemaakt en gedragen.
Al deze dingen hebben haar verlaten
behalve de tong
die als zweep tot zijn rug gaat.
De manier waarop de middag is gescheurd
de schrammen op de vloer.
Wat de kamer mist
zijn wilde paarden, de tomeloze drift van mustangs
en al het andere vergeten.
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Notre histoire
(Bertrand Blier)
Het speelt zich in gedachten af.
Twee mensen
naar het script van hun bevalligheid.
Een goed verhaal
dat begint in een trein
en wordt voortgezet in een hotel
dat met huurauto's te bereiken is.
Een hartstocht die niet kan mislukken
maar langzaam van inhoud verandert.
Een ander verhaal.
Een man en een vrouw
in een huis.
Hij drinkt bier in een stoel
naast de voorraad woorden en geschiedenissen
die niet bang voor schoonheid zijn.
Zij staat in de kamer
waar een nieuw verhaal begint.
Het is een oud verhaal.
Het verhaal van twee mensen.
Buiten is de nacht
zijn eigen tijd begonnen.
Tientallen
omsingelen het huis.

Passionate. Jaargang 5

34

Il postino
(Michael Redford)
Een man die men herkent
neemt plaats
en waar hij zit is nu
de stoel, de kamer en het huis
waarin hij zit.
Is alles rondom hem tot hem bepaald
of is de kamer voor zichzelf de kamer
zijn de bergen bergen voor zichzelf?
Staat de zon niet boven Sicilië
omdat het de zon niet kan schelen
dat dit Sicilië is?
Wat gaat het de dichter aan
dat de woorden hem toevallen?
Ik bedoel
nu er woorden zijn
is niets er minder op geworden.
Nu hij zit
is de man een begin
maar dat zijn ogen zijn handen
uitdrukken wat hem beweegt
heeft de woorden oog en hand
niet nodig.
Een man die men herkent
kan iedereen van dienst zijn.
Zijn zitten kan ieder zitten zijn.
Hoe mooi zou het zijn
een reden te hebben
om in deze woorden huis te houden
met uitzicht op de bergen van Sicilië.

Jan Baeke
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Motel: onderkomen voor rugzakfilmers
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‘How much?’ vraagt de zoveelste Italiaanse rugzaktoerist als hij aanbelt bij Motel
en hem een vermoeide blik uit het openstaande raam wordt toegeworpen. Hij is niet
de eerste, en zal zeker niet de laatste zijn die een goedkope slaapplaats in de
binnenstad van Amsterdam wil ‘scoren’. Maar hier wordt geen logies met ontbijt
aangeboden voor hologige trekkers. Hier bevindt zich het zenuwcentrum van Motel
Films, filmproductiebedrijf van Frans van Gestel en Jeroen Beker. Zij zijn de
initiatiefnemers van ‘Route 2000’, een project met vier speelfilms die op het
International Filmfestival Rotterdam in première gaan.
Ruim twee jaar geleden werkten ze voor het eerst met elkaar samen, toen ze
gezamenlijk de productieleiding van Paul de Leeuws Filmpje op zich namen. Het
zal de herkenning van elkaars gedrevenheid zijn geweest die hen ertoe gebracht
heeft Motel Films op te richten. Want of het nou voetballen in het park is of het
(co)produceren van vier speelfilms tegelijkertijd, iets half doen is er niet bij.
Gedrevenheid uit zich in duidelijke standpunten. Zo ook bij Beker en van Gestel...
Nederland herbergt vele filmmakers die de ene na de andere subsidieaanvraag
indienen. Vertrouwend op de eigen capaciteiten werken ze hun ideeën uit en hopen
intussen dat hen in de nabije toekomst de mogelijkheid geboden wordt om een
lange speelfilm te maken. Een speelfilm is duur, subsidiegevers hebben weinig te
besteden, dus de kans om iets kleins gemaakt te krijgen is vele malen groter dan
een ingediend project van negentig minuten gehonoreerd te zien. Verreweg de
meeste makers houden zich dientengevolge bezig met kleinschalige projecten. De
heersende opvatting van geldschieters over deze goedkopere producties is dat het
beginnende filmers voorbereidt op het maken van een lange film. Die opvatting
wordt niet gedeeld door Beker en van Gestel.
Beker: ‘Een korte film als opmaat zien voor het maken van een lange speelfilm
is als appels vergelijken met peren; het vereist een totaal andere werkwijze in vrijwel
alle hoeken van het vakgebied. De uiteenzetting van het drama in een film van
anderhalf uur heeft een wezenlijk andere structuur dan die in een film van 30 of 60
minuten. Ook het grotere aantal mensen op de set van een speelfilm, zowel in crew
als in cast, betekent niet alleen een groter budget maar ook een grotere druk op de
regisseur. Hoe hij of zij met die druk om zal gaan weet je pas als die druk
daadwerkelijk gevoeld wordt.’
Van Gestel: ‘De boer opgaan met je scenario voor een lange speelfilm,
producenten vinden die achter je staan, de financiering en de distributiegarantie
rondkrijgen, dat alleen al is een prestatie. Maar dan begint het pas: het circus wordt
opgestart, het eigenlijke “draaien” van de film neemt een aanvang en in plaats van
het clubje vertrouwelingen dat maar een half woord nodig heeft om te begrijpen wat
je bedoelt, ziet een regisseur zich op draaidag nummer één omringd door 30, 40
man (en hun vrouwen en hun kroost) die afhankelijk zijn van wat hij in zijn eentje
heeft uitgevogeld en met z'n allen staan te wachten op het woord “actie”. Je kan
moeilijk verwachten dat dat meteen allemaal vlekkeloos verloopt. Filmen is een
ambacht; iedereen is bezig zijn eigen wiel uit te vinden. Het opbouwen van ervaring
kost tijd en geld. Daarom kan je niet verwachten van filmmakers die nog nooit een
lange speelfilm gemaakt hebben, dat ze in één keer hun meesterwerk maken. En
dat is waar het in de realiteit van de beginnende langfilmer op neer komt.’
Intussen duurt het gedruis van de bioscoopbezoekende buitenwacht onverminderd
voort: er is geen talent meer, we teren nog steeds op de
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glorie van Spetters en Bert Haanstra, het is spijkers op laag water zoeken. Of deze:
we zijn gewoon geen land van verhalenvertellers, we hebben het te goed; kunst en
kaviaar staan elkaar naar het leven! Degenen die een film willen maken zullen een
behoorlijke dosis zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen nodig hebben om zich in
dit geweld staande te kunnen houden.
Beker: ‘O, maar er zijn gelukkig genoeg mensen die deze eigenschappen in ruime
mate bezitten, en die daarnaast ook nog een duidelijke, heldere visie hebben. Daar
ligt het probleem niet...’
Van Gestel: ‘De Nederlandse filmindustrie bevindt zich in de overbekende vicieuze
cirkel: meer mensen naar de bioscoop halen doe je enkel en alleen door meer en
betere films te maken. Die films worden pas gemaakt als je meer makers de kans
geeft zichzelf op een serieuze manier te ontwikkelen. Voor die ontwikkeling is
natuurlijk weer geld nodig, maar er komt pas meer geld als er meer mensen naar
de film gaan. Dat is waaruit “Route 2000” is ontstaan. Het is een poging die cirkel
te doorbreken.’
Beker: ‘We wilden jonge schrijvers/regisseurs een kans bieden om voor een
relatief laag budget een volwaardige speelfilm te maken. Er zou sneller gewerkt
moeten worden, maar dat is ook een voordeel omdat je dan niet een ellenlang
financieringstraject hoeft af te leggen, zodat je als maker minder de last van een
enorm budget op je schouders voelt. Maar het belangrijkste aan het idee zou moeten
zijn dat het de broodnodige ervaring oplevert voor de regisseurs.’
Hoe mooi de idealen ook zijn, de concrete invulling van zo'n formule komt uiteindelijk
natuurlijk neer op het losweken van geld. Door een samenwerkingsverband tussen
de VPRO en het Nederlands Fonds voor de Film te bewerkstelligen is het Motel
Films gelukt om een stap in de richting van hun ideaal te zetten. ‘Route 2000’ is de
naam van het project waarin vier jonge regisseurs zichzelf voor het eerst door middel
van vier lange speelfilms presenteren aan het publiek. De participatie van zowel de
VPRO als het Filmfonds houdt in dat de vier films zowel in de bioscoop uitgebracht
zullen worden als op televisie worden uitgezonden.
Het moet gezegd: nooit eerder hadden de VPRO en het Filmfonds een financiële
toezegging gedaan zonder ook maar één filmscript gezien te hebben. Sterker nog:
pas na de toezegging werd begonnen de scripts en de makers te zoeken.
In mei '96 werden auteurs, regisseurs en uitvoerend producenten in een advertentie
uitgenodigd om een synopsis voor een lange speelfilm in te dienen. De verhalen
zouden zich aan de vooravond van de 21-ste eeuw moeten afspelen en de
personages, bij voorkeur tussen de 18 en 35 jaar (net als de belangrijkste groep
bioscoopbezoekers), moesten te maken krijgen met een ingrijpende verandering in
hun leven. Dit alles omdat de films in een serie uitgebracht zouden worden en dus
verbindende elementen zouden moeten bevatten.
De advertentie leverde een stroom aan reacties op. Uiteindelijk werden bij het
Filmfonds 238 aanvragen ingediend voor een bijdrage voor het uitwerken van het
synopsis naar een treatment. Dit aantal overtrof ieders verwachting. Het Filmfonds
moest extra personeel inhuren om de stroom inzendingen te kunnen verwerken.
Uiteindelijk zijn begin '97 de vier te verfilmen scripts uitgekozen.
In De toekomst of: de trip van Teetje (scenario en regie: Paula van der

Passionate. Jaargang 5

39
Oest) denkt een jonge Rotterdamse zakenjongen de kans van zijn leven te grijpen
door een groot Russisch schip dat aan de ketting ligt te kopen. Hij wil zo snel mogelijk
rijk worden.
Na het kopen van het schip komt hij er pas achter dat er op het schip behalve
lading ook een bemanning verblijft, die al maanden op het schip zit. Teetje, de
zakenman, vindt dat aanvankelijk maar lastig, maar hij heeft het schip nu eenmaal
gekocht en zal het ermee moeten doen. Hij wil het liefst zo snel mogelijk uitvaren
en de lading ergens verkopen. Allerlei problemen verhinderen dit aanvankelijk en
in de loop van het verhaal komt de zakenman erachter dat de wereld uit meer dingen
bestaat dan geld verdienen alleen. Door de sfeer op het schip, de onderlinge
saamhorigheid en de moeilijke positie van de zeelieden krijgt Teetje langzamerhand
steeds meer sympathie voor de bemanning en begrip voor hun situatie. Hij begint
vraagtekens te zetten bij zijn manier van leven. Als zijn vriendin tot overmaat van
ramp verliefd wordt op de eerste stuurman is Teetje helemaal om. Hij kiest voor het
schip en de bemanning met alle gevolgen van dien.
Paula van der Oest (1965) wordt algemeen beschouwd als een van de talentvolste
nieuwe filmers van Nederland. Na haar afstuderen aan de filmacademie in 1988
heeft zij verschillende producties geregisseerd en won in 1994 met de voor VPRO's
Lolamoviola en de door Jeroen Beker geproduceerde film Coma een Gouden Kalf
voor het beste televisiedrama van dat jaar. Voor onder andere haar tweede
Lolamoviola-film Achilles en het zebrapad kreeg zij de AVRO-cultuurprijs als meest
talentvolle belofte. In 1996 debuteerde zij met haar eerste lange speelfilm De nieuwe
moeder. Hiermee heeft zij op diverse filmfestivals prijzen gewonnen, waaronder de
Franse publieksprijs in Rennes en Valenciennes.
De Poolse bruid (scenario: Kees van der Hulst, regie: Karim Traïdia) is een poëtisch
verhaal over een ontluikende liefde tussen een stugge Groningse boer en een
vluchtelinge uit Polen. Via het lot komt de Poolse vrouw op een afgelegen boerderij
terecht. Zij breekt zijn kleine wereld open. Hij laat haar kennismaken met het
boerenleven en de schoonheid van de natuur rond de boerderij. De vrouw heeft
echter een verleden in Polen...
Karim Traïdia is geboren in Algerije maar woont al lange tijd in Nederland. In 1991
studeerde hij af aan de filmacademie. Sindsdien heeft hij een tiental korte fictiefilms
en documentaires gemaakt. In 1996 schreef Traïdia zijn eerste boek en momenteel
werkt hij aan een documentaire over Algerijnse ballingen in Frankrijk.
Bij Temmink (scenario: Arend Steenbergen, regie: Boris Conen), een man die een
uitzichtloos leven leidt, wordt een aangeboren agressiegen geconstateerd. Dit geeft
hem toegang tot de Arena, een instituut waar mensen die niet in de
burgermaatschappij kunnen aarden een leven als gladiator kunnen leiden. Een van
de oprichters van deze Arena is het landelijk Sportkanaal. Dit zorgt, niet zonder
eigenbelang, voor een verafgoding van de gladiatoren. Temmink voelt zich steeds
meer thuis in de Arena, zijn leven heeft weer toekomst. Echter de spelregels van
de Arena vertellen dat de gladiatoren maar op één manier naar buiten kunnen...
Ook Boris Conen (1968) debuteert met dit project op het gebied van de lange
speelfilm. Echter al tijdens zijn studie aan filmacademie maakte
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hij zijn eerste filmpje in opdracht van de VPRO jeugdtelevisie. Zijn eind-examenfilm
leverde hem de Tuschinski Award 1993 op. Nadien heeft hij verschillende films
gemaakt in opdracht van de VARA, AVRO, TROS en VPRO. Hij regisseerde de
populaire jeugdserie Fort Alpha (TROS).
De film FL 19,99 (scenario: Helena van der Meulen en Mart Dominicus, regie: Mart
Dominicus) speelt zich af in een chic hotel, dat pasgetrouwde stellen de mogelijkheid
biedt hun huwelijksnacht, de nacht waarin 1999 overgaat in het jaar 2000, voor
slechts fl. 19,99 door te brengen. Die bewuste avond wordt de bovenste etage van
het hotel bevolkt door een dwarsdoorsnede van de bevolking van Nederland anno
2000. De ontmoetingen in deze beladen nacht zorgen voor tragische, komische en
verrassende momenten.
Na het doorlopen van de filmacademie was Mart Dominicus (1958) enige tijd
hoofdredacteur van het filmtijdschrift Skrien. Daarna heeft hij verschillende scenario's
geschreven en regie gedaan voor projecten van onder andere de VPRO, TELEAC,
de NPS. Momenteel werkt hij aan een documentaire over de Champions League.
Met FL 19,99 debuteert ook hij als regisseur van een lange speelfilm.
Motel Films kan terugkijken op een bewogen periode. In luttele maanden twee lange
speelfilms zelf produceren en twee andere in coproductie draaien, is zelfs voor oude
rotten in het vak een behoorlijke kluif. Terugkijken doen Beker en van Gestel echter
niet, want het zijn niet alleen hologige trekkers die de weg naar Motel weten te
vinden. De schrijvers en regisseurs met hun juweeltjes in de dop weten inmiddels
dat ze altijd op een luisterend oor en een bak sterke koffie kunnen rekenen. Voor
wie gedreven is, is rusten op je lauweren maar een saaie bedoening.
Casper Koetsveld
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Waakvlamseks
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Voor mij persoonlijk is de herfst al begonnen op 28 augustus 1997. Mijn zestigste
verjaardag diende zich aan. Vandezomer had ik een soort grote vakantie, leek een
gepensioneerde of in de Vut, kwam nergens toe, voelde mij in de steek gelaten door
hebzuchtige turkse minnaar die uiteindelijk vier maanden lang in zijn vaderland is
gebleven, zodat mijn enige liefhebberij (de anale variant) op de waakvlam raakte
wegens algemeen heersende virusbesmettingsvrees, bekrachtigd op één der
extreem-tropische zomerdagen met in de namiddag onverwacht een verkoelend
opstekende wind, zodat ik per fiets naar Kralingen koerste.
Door het bos fietsend, trachtte ik de ontmoetingsplek voor manspersonen te
vinden. Plots zag ik een zevental kerels een paviljoen in de verte afbreken of juist
bouwen, dat was nog niet duidelijk voor me waar te nemen. Ik had nogal dorst en
hoopte aldaar iets te kunnen drinken. Er vlakbij gefietst zijnde bleek dat de kerels
eenmalig bezig waren namens de GGD propaganda voor veilige seks te maken.
Ik kon op een klapstoeltje aan een tafel plaatsnemen en kreeg aldra een glas cola
te drinken. Eerst meende ik een lange smalle doos met kapotjes overhandigd te
krijgen, doch bij inspectie bleek het een keurig verpakt gastendoekje met Safe Sex
erop geborduurd te zijn. Verder werd ik nog een anuscondoom rijker gemaakt.
Volgens een woordvoerder hadden de rondlopende personen drempelvrees om
zich bij ons te voegen. Het begon te schemeren. Er werd een kleine dildo op tafel
geplaatst om mij aan te leren hoe ook in het donker een kapotje over een stijve
indringer gestroopt moest worden. Ik vertelde nog een vaste partner te hebben en
dat wij nooit condooms gebruikten. Nadat ik de waakvlamafgezanten had verlaten,
genoot ik in de ondertussen donkere koelte van wijds uitzicht over de kralingse plas.
Thuis wachtten de vijf katten mij op. Precies als de rotterdamse pikonttreksters kon
ik weer eens ongeneukt naar bed.
Langzaamaan kom ik dan eindelijk weer terug in mijn vakgebied op zondagavond
de zevende september binnen tuinkamer. Een dag eerder was de vaste partner
eindelijk verschenen. Ik werd platgeneukt, gebeten en gelikt. Onze samenvoeging
speelde zich af terwijl bekant de ganse wereldbevolking via de buis gelegenheid
geboden kreeg de begrafenis van hun mediamadonna te overkiekelen, om maar
niet met hun eigen al of niet dagschotelachtige besognes geconfronteerd te hoeven
worden.
Tegen vitrage- en gordijnloze tuinkamerruit met erachter de overwegend zwarte
avond heb ik rechts de knaapjeskontfoto en links de door een kennis enige tijd terug
gekiekt achterwerk van ogenschijnlijk een jongeman geplaatst, pervers zo
bestringslipt (lichtblauw), dus minder gaaf-stevig, weliswaar zonder verzakking doch
wel enkele plooien onderaan zitvlees. Maar ik weet zeker dat het een begin-zestiger
betreft, want ben 't zelf die binnen kokende huiskamer langdurig heeft geposeerd
in een roes van voordegekhouwerij mezelf als topnaaktmodel presenterend aan de
arbeidende fotograaf, iemand die net nog iets gekker dan ik blijkt te zijn, maar even
gedreven vakkundig minstens.
Toch kreeg ik ondanks de gruwelijke hitte van augustus de kans om aan het
familiegraf bospolder te ontkomen voor een tijdje. Goed, ik kijk vaak op mijn horloge
en veelvuldig in de spiegel naar tweede nog jeugdige gezicht, doch 't meest
controleer ik de thermometer. Zodra het boven de 25 graden Celcius wordt, pas ik
voor alles. Dan ben ik 't liefst dood. Maar de zesde augustus telefoneerde
Vallentgoed: of ik op de amsterdamse Parade in een woonwagen wou voorlezen.
De volgende dag reisde ik af naar Leiden om de boel nader te regelen met de literaire
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baron. De vijf tropische dagen achtereen moesten nog volgen, maar het bleek al
tamelijk warm. De bolle rekende voor wat de handel kon opleveren. Wij moesten
het van de recette hebben. Hij zou als spreekstalmeester het publiek binnenlullen.
Van de negende tot de zestiende augustus moest de bradende pret gaan duren.
De onverwachte uithuizigheid beviel mij best. Smiddags rond vier uur die zaterdag
waren wij per taxi vanaf spoorstation Rai na een voorspoedige treinreis ter plekke.
Ik snoof zowel gras als circusgeur op. De kermisklanten dienden zo vroeg al
aanwezig te zijn, waar er nog heel wat te regelen was. Dat kon ik gerust aan de
ander overlaten trouwens. Daar gingen we dan om acht uur van start. Achterin de
woonwagen zat ik op een verhoginkje gereed voor de eerste beurt, in minirok en
hoogbehakt. De in tropenkostuum geklede Vallentgoed deed zijn best, maar er
kwam niemand naar binnen. Om negen uur zouden wij het opnieuw proberen. De
verdere twee voorstellingen konden wij totaal op twintig bezoekers rekenen. Ik meen
dat Vallentgoed een dertigtal klapstoeltjes had geplaatst in de woonwagen. We
zouden het de volgende dag nogmaals proberen. Dat werd dus zondag de tiende
augustus.
Omdat wij vanwege treinontregeling elkaar te Leiden hadden misgelopen
arriveerde ik alleen bij de woonwagen. Een voor de ingang bevestigd gordijn deed
mij vermoeden dat de bolle besloten had toch maar te stoppen. Doch in de eettent
naar hem vragend omtrent tien over acht, kwam hij achter mij aan gelopen. Bezijden
mijn werkplek stond inmiddels een door Vallentgoed meegebrachte ventilator. Dat
scheelde wel een beetje binnen benauwde ruimte. Daar gingen wij weer van start
om negen uur. In minirok en hoogbehakt zat ik weer gereed. De spreekstalmeester
deed reusachtig zijn best mij aan te prijzen. Mijn naam schalde regelmatig
aanbevelend door een luidspreker. Vergeefs, niemand, nop. Hij besloot te stoppen
met onze schnabbel. Voor de Leidse Courant zou de bolle er een kolom aan
overhouden. Zelf keerde ik barstensvol indrukken huiswaarts. In elk geval was ik
uit de dagelijkse bospoldersleur gehaald.
A. Moonen
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Noordereiland
Als je eerlijk bent verdient deze wereld eigenlijk ook niet beter dan een
eindeloze stroom films waarin iedereen iedereen onderkotst.
Als je een boek gaat verfilmen lazer dan eerst de tekst in de prullenbak.
Dat geweldfilms zoveel succes oogsten bewijst dat het gros van het publiek
uit varkens bestaat en dat er een filmkeuring is bewijst dat het nog burgerlijke
varkens zijn ook.
Filmfreaks zijn mensen die meer film zijn dan mens.
Producent: jonge filmers hebben vaak ideeën genoeg, maar helaas zelden bar
en bar slechte.
Sinds ik een keer helemaal alleen in de zaal heb gezeten ben ik totaal afgeknapt
op bioscopen. Tot overmaat van ramp draaide de film ook nog 'ns in de zaal
ernaast.
Pseudo-intellectuelen zijn mensen die tijdens een snuffmovie van dat rare en
dure eten kotsen.
Nederland heeft een tekort aan goede scenarioschrijvers, en dat voor een land
met zoveel sociale werkplaatsen.
Vrouwen, lijken en wijnflessen blijven langer goed als je ze liggend bewaart.
Op party's sta je soms versteld van het aantal mensen dat als je zegt dat je
papegaai net is overleden, zegt dat hun papegaai net is overleden.
Wat je ook van kotsen mag vinden, het lijkt me dé manier om tijdens dit
filmfestival overal contacten te leggen.
Kees Versteeg
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Geweld en poëzie
over Marieke jonkman en Piet Gerbrandy
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Eén van de themaprogramma's van het International Filmfestival Rotterdam 1998
draagt de veelzeggende titel ‘The cruel machine’. Onder deze noemer worden
recente films vertoond die alle met succes de grenzen van het vertoonbare hebben
opgezocht. De films zijn geselecteerd niet zozeer op hun onderwerp of omdat zij
datgene laten zien wat in wezen geen gezond mens wil zien, als wel vanwege de
onthullende vorm waarin zij hun soms doodgewone, soms sensationele verhaal
vertellen. Het zijn films die dankzij hun grensverleggende en in zekere zin ‘wrede’
stijl de kijker weten te verontrusten.
Ook in de moderne poëzie speelt ‘the cruel machine’ een belangrijke rol. Sinds
Baudelaire is geweld een bekend poëtisch thema en sinds Hölderlin weet iedere
dichter dat het levenslang zoeken naar de grenzen van de taal een zeldzaam wrede
aangelegenheid kan zijn.
De taal kan immers gezien worden als niet veel meer dan een complex stelsel
dat de onbenoembare leegte, het zwarte gat van de menselijke ervaring moet
verhullen. In deze onpeilbare leegte zien veel dichters hun uiteindelijke doel, datgene
wat zich niet onder woorden laat brengen. Zij die het dichtst bij de rand kwamen (of
er overheen gingen, wie zal het zeggen, zij in ieder geval niet) werden stuk voor
stuk gek, schreven nooit meer een gedicht of in het minst erge geval, zochten hun
heil in de witregel. Voor deze dichters was de poëzie zelf een ‘wrede machine’.
Ook in de Nederlandse poëziegeschiedenis is geweld een belangrijk thema. Zo
zijn er aardig wat voorbeelden te vinden van gedichten die getuigen van een
destructieve drift of een kwaadaardige gezindheid, bij voorbeeld Achterbergs
‘Moordballade’ (die, nadat de daad bij het woord gevoegd was, werd omgedoopt in
‘Droomballade’). Maar ook nu worden er gedichten geschreven die de onzin aantonen
van het aloude vooroordeel dat poëzie gelijkschakelt aan rozengeur en maneschijn.

Hedda Gabler
Zwanger richt ik de loop. Een vorstelijk
pistool dient aan de borst, een goddelijk
dwars op de slaap te staan. Vaders regie
erkent geen toeval, eist dodelijke precisie.
Dit wordt een daad van bovenaardse pracht:
moeder en kind dansen in dezelfde seconde
naar de eeuwigheid. Dit wordt ontspringen.
Uit wraak vernietig ik, uit walging. Niemand
kent pappa's troetelnaam. Mannen misbruiken
mijn oor, kruipende kerels likken mijn hand.
Ik laat het kind niet zingen en stort met rode
bloesems aan de slaap op deze sofa neer.

‘Hedda Gabler’ is het laatste gedicht uit Amazonen, de vierde bundel van Marieke
Jonkman. Het gedicht voert het beroemde toneelpersonage van Henrik Ibsen op
en plaatst deze naast de sofa waarboven, volgens de decoraanwijzingen van Ibsen,
het portret hangt van haar vader, een aantrekkelijke oudere heer in generaalsuniform.
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Zonder de excentrieke voorliefde van Hedda Gabler voor haar vaders pistolen nader
te verklaren, vertelt het gedicht over een vrouw voor wie geweld en liefde
onlosmakelijk verbonden zijn. Zaken als vrijheid en schoonheid zijn in haar ogen
alleen te vinden in woede, wraak en vernietiging. Waarschijnlijk om deze reden
heeft Marieke Jonkman zich met Hedda Gabler geïdentificeerd.
Kindermoord, incest, verkrachting, de lasten van het moederschap (en zelden de
eventuele lusten) komen met grote regelmaat in haar gedichten ter sprake. Geen
zin lijkt geschreven om de aangename zijden van het leven te beschrijven, laat
staan te bezingen. Het is getuigenispoëzie van een vrouw die de aanwezigheid van
het geweld in de wereld wil accepteren en die de moed heeft om niet voortijdig van
harmonie te spreken. Zelfbeklag en sentiment worden hierbij niet geschuwd.
Toen de derde bundel van Marieke Jonkman verscheen, maakte de reeds lang
publicerende dichter Anton Ent bekend dat de stem van Marieke Jonkman hem had
uitgekozen als schrijver van haar gedichten. Volgens Ent mocht deze
gedaanteverwisseling echter niet beschouwd worden als literaire travestie. ‘Ze stijgt
in mij op, ze neemt bezit van mij, van mijn lichaam. Op dat moment bén ik echt
Marieke Jonkman. Ik voel haar huid, zoals ze die beschrijft; ik voel haar haren, haar
borsten en heupen en ik ervaar haar stem. Zij is geen object, geen verzonnen figuur.
(...) Ik máák haar niet. Ze openbaart zich, als een geschonden iemand - dat is de
realiteit.’
Zoals ook uit ‘Hedda Gabler’ blijkt is de toon van Marieke Jonkman de toon van
een bewering die geen tegenspraak duldt. Weinig hedendaagse poëzie klinkt zo
stevig en stoer als dit werk. Reeds bij een eerste lezing wordt dan ook duidelijk dat
dit werk geschreven moest worden. Dat de zelfbewuste en dwingende stem van
Marieke Jonkman het geluk heeft samen te vallen met het vakmanschap van Anton
Ent verklaart waarom haar soms nogal eenduidige uitspraken, die bij een minder
ervaren dichter waarschijnlijk tot een minder leesbaar resultaat zouden leiden, toch
de vorm van goede poëzie aannemen.
Het realistische, betekenisloze geweld zoals dat tegenwoordig op het filmdoek, het
toneel en in groeiende mate in romans en verhalen te vinden is, heeft vooralsnog
weinig aandacht in de poëzie gekregen. Tot niet zo lang geleden kwam het meeste
poëtische geweld voort uit ideële overwegingen. Het ging om verzetspoëzie of
propagandapoëzie. Naar het zich nu laat aanzien is dit maatschappelijke geweld in
de poëzie met name vervangen door seksueel geweld of door het op een spottende,
soms hardhandige wijze dichten over seksuele verrichtingen.
Een dichter bij wie dit laatste regelmatig aan bod komt, is Piet Gerbrandy. Met
zijn Weloverwogen en onopgemerkt verscheen één van de meest geslaagde
debuutbundels van de afgelopen jaren. Klank, kleur en metrum staan bij Gerbrandy
op één lijn met de weergave van walging, wreedheid en grimmige humor. Een
mogelijke overeenkomst tussen Jonkman en Gerbrandy loopt spaak, omdat al vroeg
in de bundel duidelijk wordt dat laatstgenoemde zichzelf niet ontziet. Na zich op
haar als een beest/ te hebben aangesteld// staar ik met een snor vol/ slijm naar het
plafond.// Het snurkt, een dove palm/ klopt in mijn kruis.// Op het behang schrijft
zich/ een kalme draak van walg.
Eerste regels als Goedgehumeurd lulkoek vertrappend, Dim de peer en lebber
aan de uiers, of Waar verlangen sterft heet dood geluk maken duidelijk dat in deze
gedichten het leven gelijk staat aan overleven. Het motto dat Gerbrandy meegaf
aan zijn bundel: ‘you must go on, I can't go on, I'll go on’ komt van de slotpagina
van de roman Naamloos van Samuel Beckett. Er is geen keus, het leven moet
geleefd worden, al is het tegen beter weten in.
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Het even noodzakelijke als romantische schoppen tegen de heilige huisjes van de
burgerlijkheid gaat bij Gerbrandy met veel humor gepaard. Pretpark, kermis,
logeerpartij, de volbloed satiricus laat geen gelegenheid voorbijgaan om de ellende
recht in het gezicht te zien.
Onder de satire bevindt zich echter een sterk verlangen naar afwezigheid, een
stoïcijns en melancholisch streven naar de dood. Want was vrede anders/ dan
droefheid die tot volle/ wasdom kwam. Het leven is een illusie en hij die op zoek is
naar iets anders dan onwaarachtigheid en amusement zal dit alleen vinden als geest
of lichaam (of beide) er een punt achter zetten. Waar het de dood betreft of
eenzaamheid/ is angst niet adequaat. Men vreest/ met meer succes als er nog
hoop.// Wie nadenkt is niet bang/ maar radeloos.// Wijs noem ik hem die bang is/
gek te worden.
De taal van Gerbrandy is streng en geconcentreerd, bijna afgemeten. De zinsbouw
lijkt geïnspireerd door letterlijke vertalingen van oude Romeinen als Horatius en
Catullus, maar eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat ik hier misschien niet
aan gedacht zou hebben als Gerbrandy in het dagelijks leven geen classicus was
geweest. De klankrijkdom doet aan negentiende-eeuwse Hollanders als Bilderdijk
en Potgieter denken.
Gerbrandy hanteert daarentegen een open vorm. Hij breekt zijn zinnen vaak af
en lidwoorden en persoonsvormen worden op veel plaatsen weggelaten. In zijn
minder sterke gedichten wil dit nog wel eens tot een enigszins opzettelijk poëtisch
taalgebruik leiden dat het beeld overstemt. Op zijn beste momenten resulteert het
in een zeer nauwkeurige en adequate weergave van met moeite ingehouden emoties
en van een bijna vrolijk te noemen wanhoop.
In deze gedichten is het geweld aanwezig als thema én als stijl. De zinnen zijn
net zo verstoord als de gemoedstoestanden die hij beschrijft. Het resultaat is
verontrustend en ontregelend, maar tegelijk fascinerend en aantrekkelijk. Met een
nieuw soort welsprekendheid nodigt Gerbrandy de lezer uit om het gestuntel in de
wereld, en met name in het particuliere liefdesbedrijf, van een ongemakkelijke, maar
welgemeende schaterlach te voorzien.

Feest
Dorstende blik op de smijdige
flanken van reeuwse room morsende
hemels gekapte gevaarten,
informeer ik beleefd naar hun hobbies,
net iets te goed articulerend.
Dan bral ik mijn been moet
eraf, hoort u wel, het is rot en
uw borst ook, uw
harige borsten van vlees.

Peter Swanborn
1. Marieke Jonkman, Amazonen van Oorschot, Amsterdam, 1996
2. Piet Gerbrandy, Weloverwogen en onopgemerkt Meulenhoff, Amsterdam, 1996
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Het regent, regent eender te horen
Over Neerlands filmklimaat
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Nederlanders zeiken, zoals bekend, altijd over het klimaat. Het eigen klimaat, wel
te verstaan, want alles wat van buiten komt is lekker. Drie weken wegregenen op
een Bretonse camping en de Hollander jubelt: ‘Een leven als God in Frankrijk!’ Eén
dag regen in ons land is meer dan voldoende om een week lang te zaniken en
zeuren over ons kloterig zompige kikkerlandje. Als God ergens zou wonen, dan was
dat duizend maal eerder hier dan elders, maar dat vergeten de meesten.
Net zo is het met het filmklimaat. Zie wat er, ondanks (en dus niet, zoals sommige
opportunistische romantici denken, dankzij) de penibele financiële omstandigheden
in Nederland gemaakt wordt. Daar zit ook nogal wat puin tussen. Ja, verwondert u
dat? Gaat u weleens naar het theater? Dat is toch ook allerminst elke avond feest.
Kijk eens gezellig een avondje tv. Als u niet stante pede suïcidaal wordt is dat
uitzonderlijk.
De Hollander meet met twee maten. Kritisch zijn is te prijzen, maar je eigen
kinderen eerder doodschoppen dan die van de buren is toch wat eigenaardig.
Waar we het hier over moeten hebben is geld en goede naam. Vraag een willekeurige
passant wat hij of zij van een recente Nederlandse film vindt, en je mag blij zijn als
je schoenen vrij van braaksel blijven, of diegene de film nou gezien heeft of niet.
(Meestal niet). En waarom? Deze prachtige film heeft te kampen met het Nederlandse
Filmsyndroom.
Wat hebben we fout gedaan, (of liever: de generatie voor ons, want wij waren er
natuurlijk nog niet), hoe kan het dat het imago zo besmeurd is geraakt? Na films
als Soldaat van Oranje, één van mijn favorieten, kan het toch niet meer stuk zou je
zeggen. Dat is een misvatting: alles kan stuk, en als we allemaal een beetje mee
helpen verdomd rap ook. Dat hebben we met eigen ogen kunnen zien.
Het andere euvel is het ontbreken van geld. Geld om in rust te kunnen werken.
Geld om fouten te kunnen maken. Geld om goede mensen in te huren. Maar de
omroepen zijn terughoudend, het Stimuleringsfonds zit halverwege het jaar met een
lege portemonnaie, het CoBo (Coproductie-fonds Binnenlandse omroep) stroomt
langzamerhand leeg, dus wat nu? Er zijn eigenlijk 2 punten van belang: (1) krijg ik
genoeg, (2) krijgt de film genoeg.
De eerste is eenvoudig: als u vindt dat u genoeg krijgt, dan heeft u dat ook. Als
ik een commercial doe wil ik heel goed worden betaald (de enige reden toch waarom
je hieraan meewerkt), als ik meewerk aan een film met een liederlijk laag budget
waarvan de regisseur en het script mij aanstaan, dan werk ik soms voor niets. Zolang
datgene wat geld oplevert voldoende is om voort te dobberen en het niet-verdienen
mogelijk te maken, is er geen nood aan de man.
Dat sommige helden uit onze filmgeschiedenis denken dat subsidiegeld om films
te maken, eigenlijk bedoeld is om bij henzelf een fors buikje te kweken: het is een
gotspe, maar zullen we het daar nou niet weer over hebben? Het is waar, maar het
wordt zo saai. De enige remedie is deze filmproducenten, en vooral van films waar
fors subsidiegeld in zit, weer risico's te laten lopen. Zoals een ondernemer past.
Zodat de fee voortaan niet meer in de maatgesneden zak kan glijden, voordat er
ook maar één meter gedraaid is, en het hem verder een worst zal wezen wat er met
de film gebeurt.
Deel 2 is nog simpeler: film, of een film, krijgt in Nederland nooit genoeg en altijd
te weinig. Zijn er landen waar een enigszins beperkt budget soms goed kan zijn (de
landen waar onze high-budget-films nog
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vele malen onder het budget van hun low-budget-films hangen), en Goethes spreuk
In der Beschränkung zeigt sich der Meister misschien tot zinvolle overpeinzingen
zou kunnen leiden, in onze Lage Landen zijn de budgetten laag. Zó laag dat kunsten vliegwerk, een crew die bereid is ‘flexibel’ te zijn (d.w.z.: er geen sociaal leven
op na te houden), 14 uur per dag te werken, een regisseur die genoegen neemt
met een take uit tijdsgebrek, een acteur die niet de mogelijkheid krijgt te repeteren
op de locatie (ja: wel in een keet van een hoofdstedelijke fanfare, maar daar zijn,
zo zal pas blijken op de set, de verhoudingen toch wel héél erg anders, reden
waarom snel ter plekke een hele nieuwe mise en scene in elkaar wordt geramd),
enzovoorts enzovoorts, een absolute noodzaak is. Tijdgebrek is dus een van de
voornaamste boosdoeners. (N.B.: snel en à l'improviste werken kan heel vruchtbaar
zijn, maar dan moet dat wel een keuze zijn). En inferieur materiaal. Een camera die
emulsie schraapt, waardoor er voortdurend een heel toupet in de gate (lensopening)
lijkt te zitten (en we hadden al weinig tijd).
Het is allemaal zo moeilijk niet. Wat er moet gebeuren is dat er weer een echte
filmindustrie komen. Die het mogelijk maakt om, ook zonder subidies, grote
publieksfilms te maken.
Er moet een goede lobby komt, die de politiek nogmaals duidelijk maakt dat
economische maatregelen nodig en lucratief kunnen zijn (de winst van de in juni
'97 gehouden Dag van de Nederlandse Film was helaas toch wat al te pover).
Toezicht op wat er met subsidiegelden gebeurt is, zoals gezegd, ook geen overbodige
luxe.
Verder moet het imago van de Nederlandse film verbeterd worden, en dat heeft
lang niet alleen te maken met de kwaliteit van de film.
‘Wèl, er moeten meer eigentijdse films komen, niet weer zo'n literatuurverfilming!’
roept iemand. Weer zo'n veelgehoorde maar ongegronde klacht. Kijk naar All-Stars,
De nieuwe moeder, Zusje, Hufters en Hofdames en binnenkort te zien: Siberia,
Babylon (ja, die spelen in Nederland), De trip van Teetje, Temmink, FL 19,99 en
De Poolse Bruid.
Ook moet er iets veranderen aan de kwaliteit van de P.R. & publiciteit. Voor zover
die überhaupt aanwezig is. Van sommige films weet je alleen dat ze draaien, omdat
iemand er in een bijzin iets over zegt in Skrien, dat trekt natuurlijk geen zalen vol.
En dat moet wel ja. Want alleen dan is er geld voor films, en geld voor promotie
voor dezelfde films, die ook de moeite waard zijn, maar waar totnogtoe alleen iemand
naar komt kijken omdat het buiten regent.
Ten slotte: zoals The Dutch Windmill, Bep van Klaveren, menig maal gezegd
heeft: ‘Niet zeiken, armen uit de mouwen en draaien.’
Roef Ragas
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Not done art: de necro-cinema van Jörg Buttgereit
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Wie kent hem niet: Jörg Buttgereit? Deze hoogblonde dertiger staat, samen met
zijn vaste medewerkers, garant voor enkele van de meest extreme en gelijktijdig
technisch zeer verzorgde 16mm features. Zijn films circuleren veelal, buiten de
gewone theatercircuits om, in de marge en zijn op video vaak alleen te krijgen in
kleine videotheken die zich profileren met kreten als Cult! Trash! en Underground!
In tegenstelling tot vele aanverwante ‘amateurproducties’ kunnen we bij Buttgereit
al zeker spreken van een oeuvre. In Corpse fucking art, een documentaire over de
totstandkoming van Buttgereits films, wordt verteld dat zijn werk noch splatter noch
kunst is maar een synthese van beide.
Enkele van zijn films zijn een tijd lang verboden geweest in Duitsland en ook
elders in Europa, bijvoorbeeld in Oslo waar Necromantik 2, die in een afgehuurde
bioscoopzaal draaide, door de politie voortijdig in beslag werd genomen. Tel daar
de rechtszaak bij op die de Amerikaanse filmstudio Warner Brothers heeft
aangespannen omdat hun WB logo (vooral bekend van de Bugs Bunny cartoons)
door Jörg Buttgereit en producent Manfred Jelinski werd gepersifleerd met de letters
JB en je kunt al spreken van een reusachtige cultstatus.
Buttgereits werk handelt immer over de thema's dood - in al zijn extreme vormen en onmogelijke liefde. Zijn Necromantik (1987) is zo'n beetje het ultieme voorbeeld
van liefde ná de dood. Pink flamingoes-regisseur John Waters (bijgenaamd the
duke of puke, king of filth, man of mayhem, prince of pestilence, etc.) spreekt zelfs
van een baanbrekend werk.
Necromantik handelt over een jong stel dat een minnaar in huis haalt om mee te
vrijen. Enerverend detail hierbij is dat de gast letterlijk uit de goot is gevist en reeds
in verre staat van ontbinding verkeert. Maar dat schijnt geen punt te zijn voor ons
love duo. Integendeel. Al spoedig glijden de zachte handen van mevrouw over het
slijmerige groene kadaver. Een tongzoen volgt. En dan komt het echte werk. Haar
vriend drukt met kracht een phallusvormige buis in het kruis van het lijk, als surrogaat
voor de penis, en het liefdesspel kan beginnen. Een drama voltrekt zich als de man
later wegens onbekwaamheid ontslagen wordt en in een identiteitscrisis terecht
komt waarna zijn vriendin er met hun dode minnaar vandoor gaat.
Het thema necrofilie (obsessie voor de dood, liefde voor de dood, liefde mèt de
dood) is niet nieuw in cinema, althans niet in beginsel. Films als Deranged (1974),
The Texas chainsaw massacre (1974) en Psycho (1960) raken allemaal, zij het
slechts op zeer suggestieve wijze, en met nooit meer dan een vingertopje, dit duistere
thema. Heel even maar, om vervolgens weer snel terug te keren naar de volgende
moordscène (want daar draait het meestal om in dergelijke rolprenten).
De drie hierboven genoemde films hebben toch allemaal dezelfde bron, één die
er niet om liegt. In 1957 werd de staat Wisconsin in de V.S. opgeschrikt door de
daden van grafschender, meervoudig moordenaar en necrofiel Ed Gein. Zijn daden
waren in omvang misschien klein maar inhoudelijk ongeëvenaard. Toch kruipt zelfs
de vreselijk-briljante The Texas chainsaw massacre om het seks- en liefdesgebeuren
heen. Het is gebeurd, het heeft plaatsgevonden, maar het blijft taboe. Zelfs suggestie
in die richting is ver te zoeken. Het accent in deze en de andere genoemde films
blijft op de dood rusten, niet op de liefde. Een ethisch juiste overweging of een
gemiste kans?
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Necromantik is waarschijnlijk dan ook de eerste volwaardige speelfilm in het
necro-erotische genre. Nu zijn er in de splatter- en underground-scene hele horden
extreme films geproduceerd, van seksploitation tot authentieke snuff, waar kinky
sekstaferelen eerder regel zijn dan uitzondering. Doch zelfs dán gaat het meer om
seks én dood (waarbij overigens maar zelden sprake is van vrijwillige deelname
van beide partijen) en niet om seks ná de dood. Het betreft hier dan ook de
pretentieloze, op sensatie beluste films die zich richten op geflipte voyeurs en
afgestompte thrillgeilers. Buttgereit daarentegen wil het anders. Zijn hele film is één
grote synthese van necro-erotiek en schijnbaar realisme, die, vanwege het
nagestreefde hoge authenticiteitsgehalte, wars is van iedere vorm van sensatiezucht.
Is dit een contradictio in terminis, ‘sensatieloze seks en splatter’? Het lijkt inderdaad
een onmogelijke opgave, zeker als je meent dat iedere vertoning van seks in wezen
effectbejag is. Het gaat echter niet om wat er getoond wordt, maar om hoe het in
beeld wordt gebracht.
Necromantik lijkt op de eerste plaats een verkenning te zijn naar de psyche van
seksuele perversie. Al het andere, zelfs de extreme sekspassages, is hierop
afgestemd. Daar waar in exploitatiefilms de ene na de andere gewelddadige scène
op expliciete wijze de revue passeert, daar blijven de uitspattingen in Necromantik
tot een minimum beperkt. En daarmee wijkt Buttgereit bewust af van het mainstream
amateurisme. Desgevolge is Necromantik geen opeenvolging van louche scènes
maar een schets van een psychologische aftakeling en de zoektocht van de
hoofdpersoon naar de juiste vorm van bevrijding.
Buttgereit is dan ook vrij pessimistisch bezig als hij ons in het slotfragment de
anti-climax voorschotelt waarin de man alleen op bed ligt. Zo lijkt het alsof hij wil
zeggen dat perversiteiten een puur individualistische aangelegenheid zijn. De
hoofdpersoon, kermend als een klein kind, evolueert tot de ultieme masturbator als
hij zich al stekend met een mes tot een hoogtepunt brengt (en sterft). Geen suggestie:
het erecte lid ontlaadt en ontlaadt. Een ejaculatie van bloed en sperma, symbool
voor het versmelten van leven en dood.
Necromantik 2 (1991), parodistisch genoeg ‘The return of the loving dead’
genoemd, gaat verder waar het origineel ophield. Het lijk van de protagonist wordt
opgegraven door een schone jongedame en het spel begint weer van voor af aan.
Een aangename wending is onder andere een vrouw in de hoofdrol. Naast het
gebruik van een mannelijk lijk in het origineel (terwijl vrouwen veelal het lustobject
zijn) toont Buttgereit hiermee opnieuw aan niets te zien in antiek chauvinisme en
voor de hand liggende vrouwenexploitatie. Een vrouw is voor hem in alle filmlagen
gelijkwaardig aan de man, iets wat in de seksploitatiefilms en zelfs in de dominante
Hollywoodindustrie een haast museale zeldzaamheid is. Een kwalitatief verschil
met het origineel is dat Buttgereit iedere scène nu krampachtig probeert uit te rekken
ten einde de subtiele beheersing en stilering uit de eerste Necromantik te evenaren.
Helaas. Het enige wat bijblijft is het slot: de vrouw (de aantrekkelijke Beatrice M. in
haar eerste grote rol) vrijt met haar nieuwe vriend, een man uit de werkende klasse,
hakt onderwijl zowat zijn hoofd eraf en beleeft, nadat de laatste spasmen uit zíjn
lichaam zijn weggeëbt, haar grootste orgasme: bulderend, smulderend,
overweldigend. Nadien hoort ze van een dokter dat ze zwanger geworden is. Alsof
haar vriend postuum was klaargekomen.
SCHRAMM (1993) volgt opnieuw een psychische aftakeling, ditmaal van
seriemoordenaar Lothar (mooie naam), imposant neergezet door Florian
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Koerner von Gustorf. Lothars enige echte liefde is de romp van een opblaaspop en
zelfs de kennismaking met zijn aantrekkelijke buurvrouw weet hem niet uit zijn
isolement te halen.
Buttgereit trekt in deze films al zijn registers open om de kijker op een dwaalspoor
te brengen, zoals de hoofdpersoon zelf door steeds zijn eigen psyche wordt misleid.
Flash-forwards worden afgewisseld met flash-backs, waarvan later weer blijkt dat
het droomscènes zijn, ontsproten aan traumatische jeugdaandoeningen, die weer
vooruitspelingen zijn naar het heden (dan nog de toekomst) en, afijn, SCHRAMM
is een intelligent, soms uiterst smerig relaas dat haast teert op synthese van diverse
autonome fragmenten.
Het eigenlijke verhaal stelt niet veel voor: moordenaar valt van een trapleer en
overziet in een flits enkele cruciale momenten uit zijn leven, waarbij dwangneuroses,
angsten en isolement terugkerende thema's zijn. In een subplot zien we hoe hij een
zakelijke relatie aangaat met zijn buurvrouw die callgirl is en hem om bescherming
vraagt. Zijn val van de trap en uiteindelijke dood zorgt voor het mislopen van een
afspraak met haar. Het laatste fragment (een moment dat zich afspeelt ná zijn
heengaan maar toch in zijn ‘point of view’ is gelast (een briljante afwijking in de
logische structuur van de caleidoscopische gedachtenstroom alsof hij in de
gedachtenflits op het moment van heengaan ‘ziet’ wat het gevolg is van zijn ongeluk
(vergelijk Harvey Keitels personage in Nicolas Roegs Bad timing - maar dan vice
versa (agent Keitel ‘ziet’ dingen gebeuren uit het verleden ofschoon hij er nimmer
getuige van is geweest)))) suggereert de gewelddadige dood van de prostituée daar
onverlaten door de afwezigheid van Lothar vrij spel met haar hebben. Wellicht
Buttgereits intreden in het necro-pessimisme.
Droomscènes ook in Der Todesking (The deathking) uit 1989, zoals die met de
gekruisigde jood die door een kamparts met een roestige heggenschaar wordt
ontpenist en vervolgens besmeurd met een hakenkruis van zijn eigen bloed. Sterk,
ziekelijk en intrigerend, mede vanwege de haast mythologische en apocalyptische
ondertoon. Een mysterieuze kettingbrief, gestuurd door de Broederschap van de
Zevende Dag, dwingt de lezer tot zelfmoord. De film biedt zeven zelfdodingen in
zeven dagen. Het ondergaan van een lange reeks bruut geportretteerde sterfgevallen
lijkt nu haast onvermijdelijk maar opnieuw laat Buttgereit zich van zijn beste kant
zien. Film-in-film-scènes zetten de kijker opnieuw op een verkeerd spoor en ook
accentverleggingen van hoofdpersoon naar bijfiguur blijven de kijker verrassen en
houden hem hierbij in een moordende spanning. Buttgereit speelt met de kijker
zoals hij met het medium speelt. Hij is een manipulator zoals Buñuel dat was, of
Roeg of iemand als David Lynch.
Jörg Buttgereit en de zijnen nemen hun werk uiterst serieus. Dit stelt hen voor de
moeilijke taak zich dan ook als zodanig te manifesteren. Horrorfilms zijn per definitie
persiflages, ze versterken immers het extreme. De doorsnee horrorflick, zoals we
die van de videotheek gewend zijn, is een genre dat valt of staat met a) het toepassen
van clichés (het onsterfelijke monster dat jonge wulpse dames bedreigt, het donkere
enge spookhuis dat 's nachts toch weer door naïeve tieners onderzocht moet worden,
de uiteindelijke confrontatie met het Kwaad en de afrekening, de kat in de kast) of
met b) de kunst van vet aangedikte & schromelijke overdrijving.
Cineasten die de horror van het leven, de psychologische terreur en de
grenzeloosheid van 's mens onzedelijke fantasieën in ernst nemen moe-
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ten zich ontdoen van een dergelijk pakket aan standaardtechnieken en zoeken naar
een aanpak die voor een zekere geloofwaardigheid zorgt. Anders worden ze door
hun publiek niet serieus genomen.
Buttgereit lijkt dan ook eerder de nodige inspiratie te hebben opgedaan bij ‘de
groten van de cinema’ dan bij genrecollega's. ‘Overduidelijk herkent men de invloeden
van Fassbinder die zelf haast als een geest door de hele film heen lijkt te spoken,’
schreef een Duitse recensent ooit over SCHRAMM. Maar ook andere filmstijlen
lijken een duidelijke bron te hebben. Jean-Luc Godards jumpcuts, die het gesprek
in een auto terugbrengen tot de essentie, zijn bijna letterlijk terug te vinden in
SCHRAMM. De film kent tevens enkele scènes met cross-cutting à la Nicolas Roeg.
En zo is er bijvoorbeeld het gebruik van strakke Hartleyaanse kleuren in Necromantik
2: een oranje kamer met daarin een vrouw in een blauwe jurk die een groen lijk,
gekleed in een witte blouse met daarop knalrood bloed, bemint... Toch is er nergens
sprake van leentjebuur of stijlplagiaat. Waar invloeden van buitenaf te bespeuren
zijn weet Buttgereit er steevast een eigen draai aan te geven en zich het geheel
eigen te maken. Het moet meer gezien worden als een wijze van film maken om
het film maken zoals dat wel bekend is bij Godard of iemand als Brian DePalma.
De film is een film, en niet slechts een meeslepend drama.
In navolging van bovengenoemden is ook bij Buttgereit de camera alom
tegenwoordig. Met name in SCHRAMM en Der Todesking waarin met de ene na
de andere vormconventie wordt gesold. Buttgereits camera duikelt tot 3× toe
achtereen over de kop, doorbreekt met één continu rotatieshot (van 3× 365 graden)
de tijdsgrens, hobbelt dan weer eens doodgemoedereerd achteruit alsof het schrikt
van wat hij getoond heeft, of tolt een kleine 900 graden om zijn lengte-as.
Hyper-experimenteel camerawerk of een virtuoze en volledig beheerste stijloefening?
Maak er maar van wat u wilt. Feit is dat hij al het dynamische gezwenk keer op keer
op dusdanige wijze weet te integreren in de handeling dat het de filmtechniek is die
diepgang geeft aan het getoonde. Vorm wordt inhoud: de mind van een serial killer,
in dit die van geval moordenaar Lothar Schramm in SCHRAMM, is lichtelijk
verfomfaaid, wijkt af, heeft een net iets ander standpunt dan u en ik. De decoupage
en het camerawerk in SCHRAMM is hieraan aangepast en toont de kijker dan ook
wat de ondertitel van de film al belooft: into the mind of a serial killer.
Ook het scenario heeft voldoende inhoud om de kijker in het verhaal te betrekken.
De psychologische uitdieping van personages, typeringen en aandacht voor soms
hilarische details, alles lijkt te worden ingezet om de eerder genoemde ernst van
de films te beaccentueren. Een vogel in het gras in Necromantik 2, een salamander
die in slow-motion van de doodkist tuimelt, een man die achter een tram aanholt,
een man die op de afdeling nasynchronisatie van pornofilms werkt en die vier tot
vijf keer toe dezelfde wipscène moet inhijgen: subtiele humor die het platvloerse
overstijgt en de film meer body geeft.
Is Buttgereit een unicum op dit gebied? Is hij echt ‘goed’? Dit betoog zou haast
suggereren dat de man overladen moet worden met Gouden Palmen en Oscars.
De neiging is er om te zeggen: dat moet. Maar is een cultfilm die slechts door enkelen
gekoesterd wordt omdat hij not done is, ons stiekem niet zoveel meer waard dan
het zogenaamde hoogwaardige Hollywoodslijm? Ach, prijzen, het mocht wat. Het
gaat toch meer om een mondiale erkenning van Buttgereit vanwege zijn technische
virtuositeit, alsmede om zijn kunstenaarschap in het algemeen.
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Maar die appreciatie zal wel uitblijven. Pulp en trash mag niet van de elite, al is het
geniaal. Het is immers een prestige-kwestie. High culture, low culture, weet je. De
kaste van de smaak is een feit. De man in de straat is de kerkgezinde die weigert
door de telescoop van Galileo te kijken. Hij wil niet zien wat daar te zien is, omdat
het er eenvoudigweg niet mag zijn. Voor zover het aan Jan Modaal ligt, bestaat Jörg
Buttgereit niet en zal hij smalend met zijn vinger naar het voorhoofd wijzen, zelfs al
zou hij met zijn neus voor het witte doek worden gezet. ‘Ho, ho, ho!’ zal hij zeggen.
En hij zal je bespugen.
Maar ik ben aan het woord en ik zal spreken. Laten we elkaar dus geen mietje
noemen. Het intense Der TodesKing is niets minder dan het grote splatterbroertje
van Buñuels Le fantome de la liberté en een filmische puzzel als SCHRAMM mag
zich zonder gêne plaatsen tussen l'Année dernière à Marienbad en Lost highway.
En niet ten onrechte.
Yorgos Dalman
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Stervende diva's
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Two hearts under a skyscraper
Suede, Stay Together
Terwijl mijn relatie met Candy voortreutelde bleef ik Lorraine bezoeken. In het
geheim, diep in de nacht. Zwervend van bed naar bed, in het late verkeer van de
buitenstad, het geloei van sirenes. In de verte hoorde ik de goederentreinen razen
terwijl de rest van de stad vooral bezig was met slapen. Behalve in het centrum,
waar nachtclubs en bordelen rokerig en donker verscholen lagen tussen de gesloten
winkels. De rest van de stad had niets door. Zelfs de rest van het land niet.
Hier, buiten de stad, lag het domein. Het stadsdeel waar Lorraine woonde, lag
nabij de snelweg. Als het 's nachts twee uur was geweest, verliet ik het huis van
Candy, gelegen in het drukke centrum van de hoofdstad, en vertrok ik naar Lorraine.
Lorraine was de nachtelijke engel, de bewaakster van de duistere liefde.
Met mijn Citroën DS was ik precies achttien minuten kwijt om er te komen, veel
sneller dan te voet. Lorraine wist meestal niet precies wanneer ik aankwam, het
hing er maar net van af. Soms kwam ik nachten achtereen niet. Soms kwam ik
nachten achterelkaar.
En als ik er dan was, stonden we meestal uit het raam te kijken naar de vele
lichtjes, zij tegen me aangedrukt. In het donker vielen we niet op voor anderen.
Metershoog in een flat. We hielden elkaar vast. Dat was iets wat we altijd deden.
We huiverden alletwee en het enige dat hielp was elkaar vasthouden. Dan leek het
alsof onze bloedsomloop één werd en dat was zeer prettig te noemen. Twee harten
die tegelijk klopten, waar zag je dat nog. In de winter, wanneer de sneeuw op het
kozijn bleef liggen, zei Lorraine: ‘Kijk, suiker. Er ligt suiker op de rand.’ De suiker
kwam uit de lucht vallen, speciaal voor de zwijgende sterren achter het raam. Want
ik voelde me een filmster. Een stille filmster.
Nadat ik op een avond bij Lorraine geweest was, haalde ik Candy op. Ze was naar
de bioscoop geweest met een vriendin. Naar de bioscoop. Grote Filmsterren op het
witte doek. En dáárvoor moest ik vroeger dan normaal weg bij Lorraine.
We zagen in het verlaten station een man bezig met het aanvegen van de doffe
vloer. Op deze vloer hadden die dag duizenden voeten gelopen van beroepsmilitairen
en ingezakte bejaarden met knalrode hoofden. Duizenden mensen, en wellicht had
daar een filmster tussen gewandeld. Een nog niet ontdekt talent die doodeenvoudig
zijn trein naar een studio in Hilversum moest nemen. En hoeveel pornosterren
hadden tussen al die mensen gelopen? Ik wist het waarlijk niet. De stakker die de
vloer aanveegde, wiste de sporen met zijn bezem, en straks misschien nog zelfs
met een bijtend chloorbad.
De schuifdeuren openden voor ons en een kille bries raspte langs mijn gezicht.
Ik hield mijn kraag vast want er was een knoop van afgeknald. Candy, die naast me
liep keek zalig verliefd naar mij en ik keek niet zalig verliefd terug, het was eerder
een brute, grommende, blik. Ik keek gedoemd, dat doe ik vaker. Ze pakte mijn hand
en kneep er verwachtingsvol in. Maar van mijn kant kwam er geen respons.
In de parkeerhal waar ik mijn Citroën DS had geparkeerd, hing een ijzige stilte.
Straks zou er een misdadiger vanachter zo'n grote zuil komen en me met een
mitrailleur overhoop knallen. Of zou het juist een gedempt pistool zijn? Ja, zoiets
beviel me eigenlijk beter. De smeerlap zou me eerst nog even aankijken en dan
iets zeggen van: ‘Sometimes you just
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can't do it right, brother,’ en dan zou een schot klinken en ik zou grijpen naar mijn
borst en hem nog even aankijken met mijn grote witte ogen. Daarna zou ik op de
grond ineenzakken. En Candy (die in de film Candy Darling zou heten) zou huilend
en in paniek over mij heen buigen en dan de gore misdadiger kwaad aankijken en
smeken om wraak.
‘Waar staat je auto?’ vroeg ze.
Ik ontwaakte uit mijn Hollywood-droom en mompelde iets onverstaanbaars.
Toen we eenmaal in de auto waren gestapt keek ik nog even voor me uit naar
alle auto's die in de parkeergarage stonden. Het leken gezichten. Honderden
gezichten die me met grote ogen aankeken. Het meisje klikte de radio aan.
‘Start de auto maar,’ sprak ze. Ik volgde haar raad lijdzaam op.
We kwamen bij de hefboom waar een man in een hok het geld innam. Ook hier
knalde een waanbeeld weer naar mijn kop: de man zou in plaats van het wisselgeld
een grote revolver te voorschijn halen en mij, het willoze slachtoffer dat teveel wist,
in koelen bloede doden. Allicht gebeurde er weinig. Ik kreeg zelfs een gulden teveel
terug.
We zoefden door de duistere straten terwijl iedereen sliep in hun warme huis. De
stad was gaan slapen: de trams stonden vredig bij de remise, de stoplichten waren
uit, het was een moment waarvan de ochtend mijlenver verwijderd leek. Ik parkeerde
de wagen bij Candy's huis en we stapten uit.
In de woonkamer ging Candy op de bank zitten, met een glas vodka in haar
handen. Ik krijg dat spul niet door mijn keel. Het verwoest mijn binnenste en ik krijg
het gevoel dat ik van asfalt gemaakt ben. Echte artiesten en filmsterren drinken
whisky, maar dat hadden we niet in huis.
‘Wat een mooie vrouw is dat toch.’ Ze wees op een foto die ik had laten
rondslingeren.
‘Edie Sadgewick,’ mompelde ik nu. ‘Dat is een hele mooie vrouw, ze is dood. Ik
waardeer het als filmsterren of artiesten vroeg dood gaan. Dan blijft er een soort
mythe. Al vind ik Jim Morrisson, Kurt Cobain, Jimi Hendrix en Bob Marley de grootste
mislukkingen ter aarde. Van James Dean en John Lennon kan ik het daarentegen
erg waarderen. Maar echt jong was Lennon niet meer, dat is waar. Maar mooie
vrouwen die jong sterven, ik kan er wel sympathie voor opbrengen.’
Ze stak nu een sigaret op. ‘Zou jij graag filmster zijn?’ vroeg ik hees. Ze haalde
speels haar schouder op en bekeek me met een lichte ironie.
‘Ik weet het niet... En jij?’
‘Ik niet. Teveel roem is slecht voor de gezondheid. Zeg eens, zal ik een muziekje
opzetten? Of niet? Nee, geen muziek... ja... kan aan gewerkt worden, moment...’
Ik strompelde naar mijn stereotoren en zette het ding aan. Voor mijn ogen zag ik
allemaal kleine filmsterretjes dansen.
‘Zozozozo, kijk aan. Geen muziek. Precies wat jij wilde... toch?’
Candy keek me vragend aan.
‘Ik ga denk ik maar naar bed,’ zei ze, en ze zette haar lege glas in de keuken
neer. Ik lag onderuitgezakt op de bank.
‘Niks ervan. Jij blijft... hier... hier, jij...’ Ik stond wankelend op en liep op haar af.
Ik fluisterde in haar oor: ‘Wees mijn filmster... Kleed je toch als een filmster...’
Ze duwde me van zich af en zei dat als ik niet snel ophield ze ging gillen.
‘Gil maar... Gillen is heel juist... Gillen, precies als in een horrorfilm van vroeger...
gillen in een douchecabine, ja... jaaaah...’ Ze gaf me een klap in

Passionate. Jaargang 5

63
mijn gezicht.
Ik draaide me om en opende de kast en haalde er een jurk, handschoenen,
hakschoenen en een pruik uit. Ik hield het voor me en gebood haar het aan te
trekken.
‘Wees mijn Marilyn Monroe. Trek deze kleren aan.’
Ze wilde wegrennen, maar ik greep haar beet. ‘Trek godverdomme de kleren
aan.’ Ik keek haar monsterlijk verdoemd aan.
‘Nee,’ kermde ze zachtjes huilend.
Ik greep naar mijn geweer en schoot haar door het hoofd. Ze zakte gelijk naar de
grond, waarop het bloed langs haar kinnetje sijpelde.
Voor de spiegel kleedde ik mij als Marilyn Monroe en gaf mezelf een paar geile
knipogen. Ik pakte het nog warme lichaam van het meisje op en sloop de trap af.
Haar hoofd hing geknakt naar achteren. Ik legde haar lichaam op de achterbank
van mijn bloedmooie Citroën DS en ging zelf als Marilyn Monroe achter het stuur
zitten. Nu waren we sterren in een auto.
Ik liet de stad achter me en zoefde over de verlaten snelwegen, slechts omgeven
door oranje lampen die de donkerte vulden.
‘Zeehonden, dat zijn toch werkelijk prachtige beesten,’ meldde ik terwijl Lorraine
bezig was met het opdoen van nepwimpers. Het zag er mooi uit: een meisje met
het puntje van haar tong uit haar mond, intensief bezig met nepwimpers.
‘Later krijg je een zeehond van me,’ zei ze. Waarom toch altijd dat later? Waarom
gebeurde nooit iets gelijk?
Ik stond bij het hoge raam met een glas ijswater in mijn handen toe te kijken hoe
ze zichzelf mooi maakte. Wat houd ik toch van meisjes die zichzelf mooi maken.
Mensen in het algemeen die zichzelf mooi maken. Mensen die zichzelf mooi maken,
om voor altijd bij elkaar te blijven, dat is het mooiste wat er bestaat. Daarom had ik
de nepwimpers gekocht voor Lorraine. Omdat een meisje nu eenmaal altijd mooi
moet zijn. Zodat ik haar dan kan meenemen, diep in de nacht, naar het harde
gedeelte van een robuuste stad waar altijd een zweem van verderf en melancholie
zal hangen. Het gewone godverdomde simpele feit lag op straat: Ik hield van de
stad. Ik hield misschien wel meer van gebouwen dan van mensen. Ik vond snelwegen
geiler dan een presentatrice van Call-tv. Niets bevalt mij beter dan 's nachts er op
uit trekken, zwerven langs skyscrapers en verlaten parkeerhallen. En ik was Candy
gaan haten omdat ze niet net als ik een gebouwfetisjist was. Met Lorraine ging het
daarentegen stukken beter.
Buiten was de lucht fel wit. Slechts mijn silhouet was zichtbaar voor Lorraine,
wanneer ik zo voor het raam stond. We keken elkaar aan. Dat was iets goeds, dat
aankijken. We hielden intens van elkaar. Ik kookte van binnen zowat van verliefdheid.
Niemand anders had dezelfde ziekelijke drang om langs snelwegen te lopen en de
skyline van een grote, gemene, vuile stad te aanschouwen. Dat bond ons. Daarom
bleven we samen. Lorraine en ik waren de minnaars van de straat, en niemand wist
het.
‘Vind je me mooi zo?’ vroeg ze. Door de grote zwarte wimpers werd haar gezicht
spierwit. En ze was ontzettend mooi, ze was mooi tot aan het zieke. Ik wilde niks
liever dan met haar tegen een vlijmscherpe vangrail aan vlammen. Ik slikte. Twee
stervende diva's in één filmsterrenleven. Waar kwam je dat nog tegen.
Thomas van Aalten
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Hoezo sterft de cinema?
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De afgelopen dertien weken nam ik een televisieserie op waarvan de strekking als
politiek-incorrect moet worden aangemerkt. Dat ‘politiek-incorrect’ klinkt deftiger dan
bedoeld; waar 't om gaat is dat de allochtone medemens serieus wordt genomen
en dus even belachelijk gemaakt als autochtonen. De serie heet Au! en zal om 23:30
uur worden uitgezonden, opdat geen tere kinderziel het gif van de nihilistische
gemeente zal hoeven proeven.
De serie is opgenomen met digicam-cameraatjes van ƒ9000,- het stuk, veredelde
amateurapparatuur dus die voor een optimaal resultaat zorgt. Nooit is de revolutie
die Coppolla predikte in de documentaire Heart of darkness - ‘ik droom van een
meisje van dertien in Cincinatti Ohio dat met de nieuwe goedkope spullen haar
eigen speelfilm kan draaien en een Mozart zal blijken’ - zo dichtbij geweest.
Een hele generatie van zich ‘professionals’ noemende zal aan de gedachte moeten
wennen dat de goedkoopste apparatuur het medium toegankelijk maakt voor iedere
boerenlul met twee linkerhanden. Het enige wat hetzelfde blijft, is de vraag: ‘Wat
heb ik eigenlijk te vertellen?’ Voor mij is het maken van een film altijd weer een hele
opluchting. Ik kan er m'n hart in kwijt. Omdat mijn gevoelsleven sinds, pak 'm beet,
m'n dertiende niet meer veranderd is, krijg ik vaak te horen dat mijn werk
‘kinderachtig’ is. 't Zij zo. Toen ik dertien werd en begon te merken dat de Liefde
een tranendal was, is en zal zijn, besloot ik m'n leven te wijden aan het uitdragen
van die boodschap. De scherven in je ziel verbeeldt men in een gedicht of op het
witte doek. Omdat ik wel kan rijmen maar niet dichten, moest 't dan maar met een
camera. Daar heb ik nooit spijt van gehad.
Als mensen me vertellen dat de hedendaagse cinema te gewelddadig is, haal ik
m'n schouders op; niemand dwingt een ander om het cynisme van Pulp fiction als
zoete broodjes te nuttigen en hoewel ik persoonlijk meer van de school ben die
geweld serieus neemt, is de ijskoude douche van Nouvelle Violence misschien wel
zo effectief, als moraalridder gesproken.
Als mensen me vertellen dat televisie alles ‘stuk’ maakt, haal ik m'n schouders
op; zonder TV geen Heimat, geen Mike Leigh, geen l'Appartement, enfin, geen
Europese cinema zoals ik denk dat ‘ie gemaakt moet worden; persoonlijk, elitair en
tegen de mode van de tijd. Televisie is een zegen voor de mensheid en de filmmaker
in het bijzonder.
Als mensen me vertellen dat film een medium is voor hoofdzakelijk jonge mensen,
hebben ze gelijk; maar dat is dan eigen schuld/dikke bult van de ouderen. Er is in
Amsterdam en omstreken een keur van uitgelezen filmhuizen waar de projectie
goed blijft, de films bijzonder zijn en waar in rust en aandacht het gebodene door
het publiek tot zich genomen wordt.
Samengevat: de cinema staat er beter voor dan ooit en er is geen reden voor
cultuurpessimistische beschouwingen. Nu ik tot m'n eigen verbazing de veertig heb
gehaald, bekruipt me het gevoel dan mijn leven als filmer nu pas gaat beginnen.
Het geweld in mijn films bestaat uit emotionele chantage en komt altijd voort uit de
eeuwige oorlog tussen mannen en vrouwen waarom jij de bril omhoog doet en zij
niet, als er geplast moet worden. Mijn films zullen altijd voor een klein publiek zijn.
Dat is de prijs die ik voor mijn vrijheid betaal. 't Liefst draaide ik vier films per jaar.
Zulks zit er niet in. Maar overigens waan ik me holle bolle Gijs in Luilekkerland.
Theo van Gogh

Passionate. Jaargang 5

66

Ten slotte
De televisie staat bijna altijd aan in de films van Michael Haneke. En de personages
kijken er onbewogen naar. Of het nu om gewelddadige journaalitems gaat, een
horrorfilm, of het Eurovisie songfestival, de beelden op het scherm trekken de
aandacht zonder emoties los te maken. In de vier speelfilms die Haneke tot nu toe
gemaakt heeft, analyseert hij de invloed van de televisiecultuur, met name op de
rol die het geweld - zijn hoofdthema - in de samenleving inneemt. Deze invloed is
er een van vervlakking. In Haneke's woorden: ‘Het geweld wordt onschadelijk
gemaakt door de verbeelding ervan.’ Hoe geweld dan wél te verbeelden? Haneke's
nieuwste film, Funny games, is het voorlopige hoogtepunt in zijn zoektocht naar een
antwoord hierop. Funny games neemt dan ook een centrale plaats in in het ‘The
cruel machine’-programma van het filmfestival.
Michael Haneke (Oostenrijk, 1942) studeerde filosofie en psychologie. Hij schreef
filmkritieken, en beoordeelde voor de omroep tv-scenario's. Vanaf 1970 ging hij zelf
scenario's schrijven. Zijn eerste tv-film maakte hij in 1974. Zijn idool was van jongsaf
aan Thomas Bernhard, de toneelschrijver die vele inktzwarte stukken schreef over
de in diens ogen hypocriete, benepen Oostenrijkse samenleving. Vooral het motto
van Bernhards roman Verstörung sprak Haneke aan: ‘Het eeuwige zwijgen van
deze oneindige ruimte doet mij huiveren.’
Dit zou ook het motto van Haneke's werk kunnen zijn. In zijn eerste speelfilm Der
siebente Kontinent (1989) schildert hij Oostenrijk als een land waarover een ijzige
stilte hangt. Een moderne welvaartsstaat, met meer aandacht voor het materiële
dan het innerlijk van de mensen. Het begin van Der siebente Kontinent zet direct
de toon, met een lange opeenvolging van close-ups: een nummerbord, de draaiende
borstels van een wasstraat, de voorruit van een auto, de contouren van de
inzittenden. Dan volgt het opstaan
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van een echtpaar: detailopnamen van een wekkerradio, een deurknop,
tandenborstels die worden opgepakt, een rijk gevulde ontbijttafel. De handelingen
gebeuren in stilte, en het duurt minutenlang voordat er een gezicht in beeld komt.
Dit filmt Haneke in een droge, afstandelijke stijl. De camera - alsof ze verborgen is
- registreert bewegingloos willekeurig ogende gebeurtenissen. Verbanden tussen
de scènes zijn onduidelijk of blijken pas later. De gefilmde ruimtes zijn kaal, en
baden in hard dag- of neonlicht. Muziek of enige verfraaiing is er niet.
Spanningsopbouw evenmin. Haneke's wereld is een mechanische wereld, waarin
dagelijkse routines zwijgend worden uitgevoerd.
Het gezin dat in Der siebente Kontinent centraal staat, lijkt naadloos in deze wereld
te passen. Vader en moeder hebben een prima baan, en een druk sociaal leven.
Het dochtertje doet haar best op school. Het huis waarin ze wonen is van alle
moderne gemakken voorzien. Maar af en toe blijkt dat er iets knaagt. Door een
plotselinge, onverklaarbare huilbui, of een klap die moeder haar kind uitdeelt. En
dan is er de afscheidsbrief, geschreven door de vrouw aan haar ouders. Ze vertelt
dat ze, net als haar man, haar baan heeft opgegeven. ‘Niets houdt me hier nog.’
Ook het kind zal worden ‘meegenomen’, want dat wil ze. ‘Het is een constatering,
verwijt jezelf niets.’ Vervolgens slopen ze gedrieën systematisch het gehele interieur
van het huis. Geld wordt door de wc gespoeld, kleren verscheurd, het aquarium
kapot geslagen. Slechts het aanzien van de spartelende vissen verstoort even hun
kalme vastberadenheid. Voordat ze hun dodelijke dosis medicijnen innemen, zitten
ze nog eenmaal samen voor de televisie. Sarah Brightman zingt ‘The power of love’,
terwijl het scherm de onbewogen gezichten doet oplichten. Dan sterven ze, ieder
apart, en de televisie staat op zenderruis - het laatste beeld van de film.
Een duidelijke verklaring voor het gewelddadige einde van Der siebente Kontinent
is er niet - en dat is nu juist het verontrustende. In de meeste films wordt het geweld
gerechtvaardigd doordat het een functie vervult in de dramatische ontwikkeling van
het verhaal. Het is de oplossing van een conflict, of de climax van een zorgvuldig
opgebouwde spanning, of zorgt voor het onderscheid tussen de good en de bad
guys. De toeschouwer, sensatiebelust als hij is, voelt zich niet schuldig, want de
regisseur heeft het geweld een functie gegeven. De films van Quentin Tarantino
zijn hier een goed voorbeeld van: het geweld is bij Tarantino geheel vrijblijvend
gemaakt, dient enkel ter vermaak.
Zo gemakkelijk maakt Haneke het de toeschouwer niet. Het eind van Der siebente
Kontinent bevredigt niet, want er is niets opgelost. Drie mensen zijn gestorven, maar
de maatschappij waarin zij niet langer wilden leven is onveranderd gebleven. Ze
hebben zelfs geen enkel verzet geboden. Een zichtbaar conflict zou spanning hebben
gecreëerd voor de toeschouwer, met de collectieve zelfmoord als begrijpelijke
conclusie. Juist het lijdzame gedrag van de drie hoofdpersonen maakt hun besluit
zo schrijnend. De toeschouwer krijgt geen oplossing aangereikt en moet zelf een
rechtvaardiging zoeken. Wat dat betreft doet Der siebente Kontinent denken aan
het befaamde A short film about killing (1987) van Kieslowski, waarin een jongen
zonder aanleiding een taxichauffeur vermoordt. Ook hierin wordt het geweld niet
verzacht door geruststellende verklaringen, waardoor het des te harder op de kijker
terugslaat.
Dat de invloed van de televisiecultuur een belangrijke rol speelt in Haneke's visie
op geweld, was al enigszins zichtbaar in Der siebente Kontinent. In zijn tweede
speelfilm Benny's Video (1992) diept hij dit thema verder uit. Het is de film waarmee
Haneke in één klap bekend werd. De hoofdpersoon is de 14-jarige Benny, zoon van
rijke ouders die het druk hebben met hun carrière en nauwelijks naar hun kind
omzien. Benny is vaak alleen thuis en kijkt voortdurend naar gewelddadige videofilms.
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Met zijn videocamera maakt hij bovendien zelf opnames. Op een gegeven moment
neemt hij het meisje dat in de videotheek werkt mee naar huis. Zonder enige
aanleiding doodt hij haar met een slachtpistool, terwijl de camera draait. Wanneer
hij later de opnames terugkijkt, wordt hij verrast door zijn ouders. Hij toont echter
weinig berouw. ‘Ik wilde weten hoe het is, denk ik,’ zegt hij tegen zijn vader.
In Benny's Video wordt niet veel gespro-
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ken; liever communiceert men aan de hand van tv- en videobeelden. Het eerste
wat Benny doet als hij met het meisje thuiskomt, is haar opnames laten zien van
het slachten van varkens, hoewel ze daar niet van gecharmeerd is (‘Het zijn maar
varkens,’ zegt hij.). Ook met zijn zus communiceert hij via boodschappen op video.
En het is veelzeggend dat de ouders niet achter de moord komen door een
bekentenis van Benny, maar door de opname die hij ervan maakte. Haneke versterkt
dit effect door de manier waarop hij filmt. Als Benny het meisje voor het eerst
aanspreekt, bijvoorbeeld, zien we dit van buitenaf, door de ruiten van de videotheek;
hun stemmen zijn niet te horen. Ook de moord wordt niet rechtstreeks getoond,
maar via het tv-scherm dat weergeeft wat Benny's draaiende camera opneemt. De
moord gebeurt net buiten beeld, er is alleen het geschreeuw van het meisje, en de
doffe knallen van het slachtpistool. Dit maakt duidelijk dat er in Benny's beleving
nauwelijks onderscheid meer is tussen werkelijkheid en televisie. Het plegen van
een moord is dan niet veel anders dan het kijken ernaar, wat hij al zo vaak gedaan
heeft. Films worden zo werkelijkheid, een werkelijkheid die op haar beurt weer
gefilmd wordt.
De verhouding tussen tv/film en realiteit is ook het thema van Haneke's derde
film 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls (1994). Haneke baseerde deze
film op een gebeurtenis die in Wenen had plaatsgevonden. Op de avond voor
kerstmis in '93 loopt een 19-jarige student een bank binnen en vuurt zijn pistool af
op de wachtenden voor de loketten. Daarna wandelt hij naar buiten, gaat in zijn auto
zitten en schiet zichzelf door het hoofd. Bijna als in een documentaire vertelt Haneke
zijn versie van het verhaal. In 71 fragmenten toont hij de mensen die bij de aanslag
betrokken zijn, in hun dagelijkse routine. Het is een portret van de Oostenrijkse
samenleving zoals dat ook in Der siebente Kontinent geschetst wordt. Pas aan het
eind van de film komen alle lijnen samen, als iedere hoofdpersoon zich
nietsvermoedend naar de bank begeeft, als personeel of klant. En de dader zelf,
natuurlijk. Hij leidt een leven zoals alle studenten, lijkt het. Pas als hij in de rij voor
het loket ruzie krijgt met een andere wachtende, gaat hij zijn pistool halen. Wat volgt
is - opnieuw - een zinloze daad van geweld met geen ander doel dan vernietiging.
71 Fragmente begint met journaalbeelden van oorlogen in Bosnië, Somalië en
Ierland. Vervolgens worden de hoofdpersonen geportretteerd. Herhaaldelijk zien
we hoe zij geconfronteerd worden met de oorlogsberichten, maar de niet aflatende
brei van beelden doet hen niets meer. De handelingen in 71 Fragmente worden
regelmatig onderbroken door de journaaluitzendingen, in een almaar hogere
frequentie. Zo onstaat de suggestie dat het journaal de ‘werkelijkheid’ die in de film
wordt getoond steeds meer overvleugelt. De uiterste consequentie hiervan is dat
het journaal deze werkelijkheid opslokt, en dat gebeurt dan ook. Nadat de moorden
gepleegd zijn, volgt niet de ontreddering van betrokkenen en nabestaanden, maar
de reconstructie van de aanslag zoals het journaal die uitzendt. De laatste tien
minuten van 71 Fragmente laten een complete journaaluitzending zien. Items over
Sarajevo, de vermeende kinderlokkerij van Michael Jackson, en ook het bloedbad
in de Weense bank. De persoonlijke drama's zijn omgezet in een nieuwsflits. Het
geweld is opnieuw, door de weergave ervan, onschadelijk gemaakt.
Met 71 Fragmente had Haneke zijn trilogie over ‘het zwijgen van Oostenrijk’ voltooid.
Maar zijn voornemen om de afgestompte filmkijker wakker te schudden en geweld
te tonen zoals het werkelijk is, bleef onverminderd. Haneke's nieuwe film Funny
games ging in mei '96 in première op het filmfestival van Cannes. Het publiek liep
tijdens de vertoningen in groten getalen de zaal uit, en de jury voelde er niets voor
om zo'n film te bekronen. De meest besproken film van het festival was het wél -
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de impact van de film werd zelfs vergeleken met de uitwerking die, zo'n twintig jaar
eerder, Pasolini's Salò had op het festivalpubliek.
In vergelijking met Haneke's drie vorige films, laat Funny games een merkwaardige
ontwikkeling zien. Qua opbouw is het Haneke's meest traditionele film. Funny games
heeft de structuur van een thriller, met een zekere spanningsopbouw en een afgerond
verhaal. De openingsbeelden laten - nieuw voor Haneke - een zonnig, weids

Passionate. Jaargang 5

69
Oostenrijk zien. Een gezin is op weg naar een vakantiehuisje in de bergen. Zodra
ze er ingetrokken zijn, krijgen ze bezoek van twee opdringerige jongens. Wanneer
deze verzocht worden te vertrekken, slaat de sfeer om. De jongens overmeesteren
het echtpaar en mishandelen hun zoontje. Na een lange reeks vernederingen en
mishandelingen worden ze alledrie door de jongens vermoord. Hoewel het geweld
grotendeels buiten beeld plaatsvindt, is het geen wonder dat Funny games voor
sommigen een ondraaglijke film is. Vooral het psychische leed van de slachtoffers
wordt sterk voelbaar gemaakt, en de machtswellust van de daders is
weerzinwekkend.
Toch is Funny games in dit opzicht een logisch vervolg op zijn voorgangers.
Typisch voor Haneke is ook dat zijn personages sterk beïnvloed zijn door de tv- en
filmcultuur. De twee jongens spreken elkaar quasi-grappig aan als Beavis en
Butthead van MTV, en ze refereren veelvuldig naar speelfilms. Tijdens hun misdaden
staat altijd de tv aan, die hen begeleidt met onder meer het keiharde geluid van
Formule 1-races.
Nieuw voor Haneke is dat hij zijn eigen film herhaaldelijk ontmaskert als ‘slechts
een film’. Het wakker schudden van de kijker gebeurt niet slechts door hem
onafgezwakt geweld te tonen of te suggereren, maar door hem van zijn rol als
toeschouwer bewust te maken. Zo kijken de twee jongens enkele malen de camera
in en richten zich tot het publiek. ‘Vinden jullie dat ze al dood moeten?’ vragen ze
tijdens hun martelingen. Als de slachtoffers zelf om verlossing smeken, halverwege
de film, zegt een van de daders: ‘Nee, jullie kunnen nog niet dood, we zijn nog niet
op bioscoopfilmlengte.’ En het meest frappante voorbeeld is wel de scène waarin
de vrouw een geweer bemachtigt en een der jongens neerschiet. Zijn maatje pakt
daarop de afstandsbediening, spoelt de band van de film terug, waarna dezelfde
scène opnieuw begint, met dit verschil dat de vrouw nu op tijd onderschept wordt.
Het effect van deze scènes is erg verontrustend. De identificatie van de kijker met
de slachtoffers wordt bemoeilijkt, omdat hij zich realiseert dat hij naar een kunstmatig
product zit te kijken. Bovendien wordt zo de suggestie gewekt dat de daders niet
alleen het gezin, maar ook de fiim zelf in hun macht hebben - zij nemen immers de
regie over. Het maakt bij de kijker niet alleen de weerzin tegen de daders groter,
maar ook het gevoel dat redding in en uit deze film niet mogelijk is. Natuurlijk heeft
Haneke precies de film gemaakt die hij wilde maken. Maar heel even is het alsof
zelfs de regisseur het geweld in zijn film niet meer kan controleren.
Haneke gaat hiermee net een stap verder dan de makers van andere geweldfilms.
Zijn protesten tegen de vervlakking van geweld zullen de heersende filmcultuur niet
veranderen - ook zijn films maken er onvermijdelijk deel van uit. Maar door het
omdraaien van filmconventies legt hij in ieder geval het al te geruststellende karakter
ervan bloot. Dat verklaart waarschijnlijk de extreme reacties op Funny games. Naar
gewelddadige films kijken willen veel toeschouwers wel. Maar verstoor niet de illusie
dat het geweld uiteindelijk gecontroleerd kan worden.
Erik Brus
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Over de auteurs
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Thomas van Aalten ('78)
is liefhebber van de films van Alex van Warmerdam en studeert Nederlandse taalen letterkunde. Hij publiceerde eerder in wijlen Zoetermeer.
Jan Baeke ('56)
is bibliothecaris te Den Haag. Hij debuteerde vorig jaar met de bundel Nooit zonder
de paarden. De Volkskrant schreef over hem: ‘Baeke kan een heel bijzonder dichter
worden’.
Erik Brus ('64)
is van huis uit anglicist. Hij is eindredacteur van Passionate en daarnaast
medewerker van de stichting Passionate die het blad uitgeeft.
Herman Brusselmans ('57)
is auteur van een grote schare romans, waarvan de jongste Logica voor idioten
getiteld is. Onlangs gaf hij ruiterlijk toe met het noemen van merknamen in zijn
boeken sponsors te willen werven.
Yorgos Dalman ('73)
maakte zijn studie film- en televisiewetenschappen in Utrecht net niet af. Verhalen
van zijn hand verschenen in onder meer Mosselvocht, De Revisor en Zoetermeer.
Theo van Gogh ('57)
maakt de laatste jaren vooral faam als televisiepresentator. Daarnaast doet hij
echter van zich spreken als columnist en filmer. In 1996 won hij als regisseur van
Blind date een Gouden Kalf.
Christian Jongeneel ('69)
is redacteur van Passionate. In het dagelijkse leven werkt hij als
wetenschapsjournalist.
Casper Koetsveld ('65)
is scenarioschrijver. Hij houdt zich bezig met drama voor film en televisie.
A. Moonen ('37)
is auteur van onder andere Naar Portugal en Koud buffet. Momenteel werkt hij
aan Verbanning, het vervolg van zijn levensroman, dat eind 1998 moet verschijnen.
Roef Ragas ('65)
studeerde af aan zowel universiteit (Nederlands) als toneelschool. Momenteel
speelt hij de solovoorstelling De psychonaut en is hij te zien in de film De Poolse
bruid van Karim Traïdia, die op het filmfestival in première gaat.
Petra van der Ree ('65)
schrijft voor onder meer De Filmkrant. Daarnaast is zij medewerker van het
Impaktfestival in Utrecht.
Jaap Scholten ('63)
studeerde grafische vormgeving in Rotterdam. Op zijn naam staan onder meer
de verhalenbundel Bavianehaar & Chipolatapudding, de roman Tachtig en de film
Beauville. Ooit werkte hij als kaartjescontroleur op het filmfestival.
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sPeter Swanborn ('63)
verruilde enige jaren geleden de beeldende kunst voor het schrijven van/over
gedichten. Met enige regelmaat is hij terug te vinden op podia om zijn werk voor te
dragen.
Kees Versteeg ('59)
is de vaste aforist van Passionate. Hij denkt na over langere verhalen.
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Passionate on stage
Geen Daden Maar Woorden 1998
Donderdag 22 en vrijdag 23 januari, Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, Rotterdam,
aanvang 20:15 uur.
Optredens van
J.A. Deelder
Kees Torn (alleen vrijdag)
Hunker (alleen donderdag)
Mustafa Stitou
Hagar Peters
DJ-Henri
Raoul Goudvis
Cousin Steve
Ayatollah Musa
Henk Houthoff & goochelaar John van der Ham.
Toegang ƒ12,50 / ƒ7,50 (kaartverkoop 010 - 476 72 88)
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[nummer 2]

GEEN DADEN MAAR WOORDEN 1998 / Cousin Steve

Passionate. Jaargang 5

4

EEN DADEN MAAR WOORDEN 1998 / Hagar Peeters
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Het enige wat erger is dan liefdesverdriet is je moeder die je altijd
al gewaarschuwd had.
KEES VERSTEEG
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In den beginne
Het was toch zo'n goed idee geweest: ter gelegenheid van het door Passionate
georganiseerde evenement Geen Daden Maar Woorden '98 zou het dichtersduo
Rijn en Ton Vogelaar voor de ingang van het Rotterdamse Bibliotheektheater
optreden. Zo zou voor de bezoekers het tweedaagse podium reeds buiten beginnen
en konden passanten vrijblijvend kennismaken met de door megafoons versterkte
gedichten van de gebroeders Vogelaar.
Een andere overweging was dat Passionate met GDMW de letteren toegankelijker
wil maken: geen elitair gedoe in achterafzaaltjes maar naar het publiek toe, is één
van de motto's van GDMW. Een opzet die overigens geheel slaagde, want op beide
avonden stonden de artiesten voor een volle zaal, die op de eerste avond met zo'n
150 jongeren was gevuld.
De Vogelaars hadden zich er speciaal op gekleed. Getooid met bivakmutsen en
gekleed in dikke truien trotseerden zij de winterse kou en zetten hun megafoons
aan de mond. Het optreden was in de van hen bekende stijl: in hoog tempo en uit
het hoofd. Dus geen gemompel uit een boekje, maar woordensalvo's die voor de
luisteraar bestemd zijn.
De organisatie had echter buiten de ijver van het Rotterdamse politiekorps
gerekend. De dichters waren nauwelijks tien minuten bezig toen drie politiemannen
vanaf het Binnenrotteplein kwamen aangesneld en het optreden stillegden. Ik kon
hem niet helemaal goed verstaan, maar één van hen zei iets in de trant van dat we
‘die herrie maar binnen moesten maken.’ ‘Maar dit is poëzie,’ probeerde ik, waarop
hij me niet helemaal begrijpend aankeek. ‘Cultuur, u weet wel,’ verduidelijkte ik.
Erg veel bellen gingen er bij het drietal niet rinkelen. De één had het over kinderen
die vroeg naar bed moesten - alsof we nog in de jaren vijftig leefden - een ander
over vergunningen aanvragen. Daar moet je toch niet aan denken. God verhoede
dat de tijd komt dat je bij het politiebureau aan het Doelwater een verzoek in viervoud
moet indienen om poëzie ten gehore te brengen.
Bovendien zou een dergelijke maatregel een uitbreiding van het politiekorps eisen,
en dat klaagt al jaren dat het onderbezet is. Het
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instellen van een commissie van deskundige ambtenaren zou namelijk niet volstaan.
Er zou tevens een anti-poëziebrigade in het leven moeten worden geroepen om
illegale dichterlijke activiteiten op te speuren en onschadelijk te maken. Ik stelde
me voor hoe het trio agenten met Duitse herders door het stadscentrum
patrouilleerden op zoek naar verboden dichtkunst. Het staccato van een
marktkoopman, een boodschappenbriefje in een onbekende jaszak en een wervende
reclametekst op een lelijk vormgegeven folder: alle ready-mades uit de Rotterdamse
school zouden plotseling verdacht worden.
Om het tafereel vast te leggen maakte Joris B. uit R. op mijn verzoek en onder
protest van de ordehandhavers een foto. ‘Er worden hier geen foto's gemaakt als
ik dat zeg,’ riep er één met het temperament van een al te ambitieuze Oostenrijker.
Ik begon me aardig kwaad te maken. Van alle pogingen om het Rotterdamse
centrum nieuw leven in te blazen was dit toch wel de onschuldigste sinds 14 mei
1940. Twee jonge dichters die door een megafoon hun poëzie declameerden, kende
Rotterdam werkelijk geen grotere problemen? Ik meende van wel. Toen ik een paar
jaar geleden op een zaterdagnacht naar huis liep werd ik op tien meter afstand van
mijn voordeur beroofd. Voor ik het wist stond ik klem tegen de muur en werd ik onder
bedreiging tachtig gulden lichter gemaakt. Blij dat ik er zonder kleerscheuren vanaf
was gekomen belde ik de politie. Die had echter geen boodschap aan mijn beroving.
In plaats van een gewillig oor voor mijn verhaal ontmoette ik alleen verontwaardiging:
of die beroving alles was waar ik voor belde? En dat ik maandag maar aangifte
moest doen en beter op kon hangen, want ik hield de lijn bezet.
Terwijl ik me afvroeg hoeveel dichters er die bewuste nacht waren opgepakt,
benadrukte één van de veldwachters dat het echt stil moest zijn. De poëzie
veroorzaakte namelijk overlast voor de flatbewoners tegenover het Bibliotheektheater.
Ja, het was me volkomen duidelijk. Die mensen aan de overzijde waren natuurlijk
allemaal naar het stadscentrum getrokken omdat het er 's avonds na zessen zo
heerlijk rustig is. Weg uit die levendige Alexanderpolder, Beverwaard of Capelle a/d
IJssel, waar het leven bruist van de nachtelijke activiteiten en je geen moment
ongestoord naar GTST kunt kijken omdat er buiten weer één of andere culturele
happening wordt aangekondigd. Zij waren allen in de stadsdriehoek komen wonen
omdat het er al bijna zestig jaar doodstil is.
Ik weet niet in hoeverre u van de situatie op de hoogte bent, maar wie van
Rotterdam Centraal naar het Bibliotheektheater loopt waant zich in een spookstad.
De stadsdriehoek wekt de indruk dat kost wat kost voorkomen moet worden dat ooit
het leven er weer terugkeert. Hij heeft 's avonds het karakter van een monument
dat niet symboliseert maar is: een kil en verlaten gebied waar voorbijgangers
schimmen zijn en de hegemonie van de stilte slechts door een harde wind doorbroken
wordt. Een architectonisch laboratorium met vele fraaie gebouwen mag het zijn,
zolang het er 's avonds maar niet gezellig wordt. Mensen, culturele activiteiten,
feesten, sfeer en warmte zijn er taboe.
‘Jullie zijn op de Coolsingel te horen,’ trok één van de agenten weer mijn aandacht.
Was het maar waar, dacht ik, en stelde me voor hoe op het stadhuis de
gemeenteraad haar vergadering over de Rotterdamse kandidatuur voor culturele
hoofdstad van Europa wegens poëzie-overlast moest onderbreken.
Arjan V. uit R., voorzitter van Stichting Passionate, gedroeg zich intussen tactischer
dan ik en suste het conflict met diplomatieke woorden. Met Vaandragers ready-made
‘ik sluit me aan bij de vorige spreker’ stemde ik hiermee in, want de vertoning had
lang genoeg geduurd.
Giel van Strien
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De baard ontmaskerd oftewel de gemankeerde antichrist
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Naast de stukgelezen exemplaren van De Avonden, Nader tot U en Op weg naar
het einde heb ik nog een rijtje latere Reves op de plank staan. Gekocht uit een soort
koppige solidariteit, of gewoon van deze en gene gekregen? Ik zou het niet meer
weten. Onlangs nam ik ze met een wat ongemakkelijk gevoel nog eens één voor
één ter hand. In elk geval was duidelijk dat ik de meeste niet (uit)gelezen had.
Willekeurig doorbladeren - Lieve jongens, De circusjongen, Moeder en zoon, Taal
der liefde - bracht prompt weer de ambivalente gevoelens van weleer naar boven:
fascinatie door de onnavolgbare stijl, gepaard met een snel opkomende weerzin
tegen het geijkte driegangenmenu van homo-erotiek, oudroomse folklore en
romantische agonie. Totdat een bepaalde passage, ergens in het begin van De
stille vriend, op een wat stiekeme wijze mijn aandacht wist te vangen. Er was sprake
van een ‘dichter of prozaschrijver, of geen van beiden, uit Groningen of Friesland.’
Al verder lezend kwam ik tot de verrassende ontdekking dat ik mezelf waarschijnlijk
mocht beschouwen als inspiratiebron voor een nevenfiguur in deze roman, iemand
aan wie zelfs nog even de rol van de lang voorzegde en verbeide Antichrist dreigt
toe te vallen...
Zij die het boek (1984) kennen zullen zich herinneren dat Reve in deze aan Maria,
Middelares aller Genaden opgedragen roman zijn alter ego tooit met de omineuze
naam van George Speerman. Deze Speerman, inmiddels als schrijver in goeden
doen geraakt, werpt een nostalgische terugblik op het jaar 1962, toen hij nog domicilie
hield in een krotwoning op driehoog aan de Oudezijds Achterburgwal.
Voordat de vertrouwde liefdesknaap op de proppen komt, maakt de lezer kennis
met bovengenoemde figuur uit het noorden des lands, verder kortheidshalve
aangeduid als ‘de baard’. Al gauw wordt duidelijk dat deze persoon staat voor alles
wat kwaad, voos, stupide, kortom onreviaans is. Hij bezorgt Speerman, die hem in
zijn ‘laffe goedigheid, God betere het, zowaar nachtlogies had aangeboden’ van
stonde af een ondraaglijke jeuk op het hoofd. Fysiek vertoont hij tal van, soms
tegenstrijdige, maar daarom (?) des te meer diabolische trekken. Zo ziet hij er
bijvoorbeeld zeer onappetijtelijk en ongezond uit, maar kan niettemin gemakkelijk
honderd jaar worden; hij draagt gewone, onopvallende kleren, die schoon zijn, maar
op S. evenzogoed de indruk maken ‘doordrenkt te zijn van een of andere
bezoedeling’; als de baard in slaap gevallen is, waarbij hij vreemd genoeg niet
snurkt, zou(de) hij volgens bepaalde logica een slechte lucht moeten verspreiden,
welke evenwel voor S. niet waar te nemen is, zij het misschien ‘omdat de alcohol
zijn zinnen heeft afgestompt.’
Inmiddels heeft S. op voorhand de schoenen van de baard verstopt in de kolenkit
en zijn eigen bed enigszins gebarricadeerd, uit angst dat de ongewenste gast van
de herenliefde zou blijken te zijn en ten opzichte van hem, S., bepaalde verlangens
kenbaar zou maken. Rest nog te vermelden dat de vreemdeling voor het slapengaan
de treurige moed gehad had S. lastig te vallen met het verzoek een brief te schrijven
naar het ‘Misterie van Cultuur’, teneinde s.v.p. een trekharmonikaspelende
homoseksuele kunstbroeder (die ook nog albino is!) een subsidie te verlenen... S.
kende immers zoveel belangrijke mensen en autoriteiten? Al jenever-drinkend en
broedend over een prille, doch helaas tot niets leidende ontmoeting eerder die dag
met de gouden, gewaadruisende enz. enz. jonge prins ontkomt de schrijver niet
aan een spijkerharde conclusie - de nietsnurkende baard in het andere bed kan
geen andere bedoeling hebben
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dan de helft van het beoogde subsidie in eigen zak te steken: ‘Wat een smerig
bedrog, om misbruik te maken van het feit dat iemand met een pigmentloze huid,
wit haar en rode ogen geboren was: het was gewoon je puurste racisme!’
Helaas wordt deze veelbelovende aanzet tot een volwaardig antagonist voor de
stereotype droomprins, sprookjesjongen enz. niet waargemaakt. In het derde
hoofdstuk lezen we hoe S., nadat hij de baard heeft uitgeleide gedaan naar het
centraal station, de literaire stand van zaken opmaakt: ‘In de baard zat slechts een
half verhaal, want die leefde nog... De twee verhalen (droomprins en baard, KdW)
waren met geen mogelijkheid tot één samen te voegen.’ Weliswaar wordt in hoofdstuk
8 nog een keer overwogen het subthema op te blazen tot een verhaal van
mephisto-achtige proporties: ‘waarin hij, samen met Marcel, de baard doodde, op
grond van het feit dat deze de Antichrist was, waarna ze juridisch vrijuit gingen en
samen in een zeer goede psychiatrische inrichting belandden, waar hij, Speerman,
ongestoord mocht schrijven en Marcel en hij zelfs samen in één kamertje mochten
wonen.’ Doch nee, deze optie wordt schielijk weer verworpen. Wel aardig als belletrie
misschien, denkt S., maar ongeloofwaardig en frivool. Waarmee de baard als een
blindganger uit het verhaal eclipseert.
Al roerend in zijn literaire kookpot is de schrijver even souverein als een chef-kok.
Hij stookt het vuur op de gewenste temperatuur, lengt aan of dikt in al naar gelang,
kiest voor zijn ingrediënten afwisselend uit brokken pure fantasie en (al dan niet
gemanipuleerde) werkelijkheid, alledaagse achterklap en verheven wijsheid, kruidt
het brouwsel naar hartelust met zijn allerindividueelste wensdromen en frustraties.
Zo ergens dan geldt in de literatuur: het hoeft niet waar te zijn, als het maar mooi
bedacht (en opgeschreven) is. Dat neemt niet weg dat het voor literaire speurneuzen
en anderszins belangstellenden interessant kan zijn kennis te nemen van het
fragmentje Wahrheit dat aan deze Dichtung ten grondslag ligt. Hetzij om het creatieve
proces even op de staart te trappen, hetzij uit ordinaire nieuwsgierigheid. Vandaar.
Mijn contacten met toen nog G.K. van het Reve lagen tussen 1964 en 1970 en
waren op één uitzondering na - Galerie Waalkens te Finsterwolde - gelokaliseerd
in Friesland. Het was de tijd dat hij zich metterwoon gevestigd had in het vlekje
Greonterp. Daar wist ik hem in eerste instantie te strikken voor een lezing uit eigen
werk (Op weg naar het einde) ten behoeve van leerlingen van het Stedelijk
Gymnasium te Leeuwarden, waar ik in die periode Engels gaf. De lezing werd
gehouden in het destijds nog vrijwel in originele staat verkerende zaaltje van wat
nu de Koperen Tuin heet en was een groot succes. Niet in de laatste plaats omdat
de bejaarde leraar biologie, die eerder dat jaar eigenhandig bij zijn brugklassertjes
de paragraaf over de menselijke voortplanting uit de splinternieuwe biologieboeken
had gescheurd, bij de eerste de beste openhartige passage de zaal verliet onder
het schreeuwen van ‘Hou je rotzooi toch voor je, smeerpoes.’
Niet lang daarna meldde ik me met een bandrecorder bij Huize Het Gras in
Greonterp teneinde voor de Volkskrant een interview op te nemen naar aanleiding
van schrijvers recente bekering tot het Heilige Roomse Geloof. Vermeldenswaard
is misschien nog het feit dat de prille convertiet, onder het motto ‘Voor niets gaat
de zon op’, het interview slechts geplaatst wenste te zien op voorwaarde dat er
enige honderden harde guldens tegenover stonden. Redactie en directie wezen dat
idee in
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eerste instantie verontwaardigd van de hand: dat druiste in tegen hun heiligste
journalistieke principes, schiep een gevaarlijk precedent en wat al niet. Maar ja, op
dat moment hadden ze nog r.k. in de kop staan, men kon natuurlijk niet hebben dat
de neutrale concurrentie er met deze smakelijke roomse kluif vandoor zou gaan,
dus uiteindelijk stuurden ze een cheque met het gevraagde bedrag. Van het Reve
prees mij voor mijn vasthoudendheid in dezen en vroeg mij en passant zijn eerste
poëziebundel te bespreken voor de Leeuwarder Courant. Het betrof de gedichten
(1965) die later opgenomen zouden worden in Nader tot U. Naar aanleiding van
deze recensie schreef hij mij dat hij ‘erg gekwaffeerd’ was met mijn oordeel over
het gedicht ‘Droom’. In diezelfde brief toont hij zich zeer teleurgesteld dat iemand
anders (Anne Wadman) Nader tot U, als het uitkwam, zou bespreken. Een jaar later
vroeg hij nog eens dringend of ik ‘en niemand anders’ dat boek in de L.C. wil
bespreken: ‘Het kan mij weinig schelen of je het goed of slecht vindt, maar wel, of
het eerlijk besproken wordt door iemand die althans begrijpt wat ik probeer over te
brengen.’
Over de gehele periode bleven de persoonlijke contacten over en weer incidenteel,
maar waren wat mij betreft alleszins ontspannen en plezierig. Zo herinner ik mij o.a.
een gezamenlijk bezoek aan een conferentie ter voorbereiding van het zgn. Pastoraal
Concilie in de Wijngaard des Heren te Witmarsum. De paters Augustijnen die de
show runden waren uiteraard in hun sas met de eminente bekeerling, hielden aan
de andere kant hun hart vast toen hij oudere gelovigen de stuipen op het lijf bleek
te jagen met gedurfde uitspraken als ‘Persoonlijk zou ik van de L.H. Jezus aan de
deur ook nog geen veter of vatenborstel kopen...’ Na afloop brachten mijn vrouw
en ik plus nog een verstokt hetero-stel de schrijver in onze eend terug naar Huize
Het Gras, waar het nog een dolle nacht zou worden. Tijgetje had de kachel lekker
opgestookt en de wijn vloeide rijkelijk uit etiketloze literflessen. Op zeker ogenblik
riep Gerard uit dat hij nooit van zijn leven zo gelachen had. Enkele daar en dan
gedane uitspraken vonden zelfs hun weg naar zijn latere commentaar voor arbeiders
bij de Etsen van Pannekoek. Ik wil maar zeggen, niks gemerkt van schoenen verstopt
in de kolenkit of ondraaglijke jeuk op 's schrijvers hoofd.
Maar terzake. Het eerste wat mij opviel bij een confrontatie tussen de episode in
het verhaal en de realiteit - zoals ik die, uiteraard, heb beleefd - is het verschil in
datering. In het boek valt de ‘subsidie-affaire’ in het jaar 1962, de werkelijkheid
speelde zich af in het begin van 1970, ging bovendien in het geheel niet om
subsidie... Eind 1969 had ik namelijk in Leeuwarden een café-concert georganiseerd,
een avondje Balkanmuziek verzorgd door W.S. en zijn groep. Deze W.S. bleek,
behalve een voortreffelijk musicoloog en bevlogen harmonikaspeler, ook een boeiend
causeur. Hij logeerde bij mij thuis en gedurende een grotendeels doorwaakte nacht
vertelde hij over zijn jarenlange vergeefse strijd om toegang te krijgen tot het circuit
van de Nederlandse schoolmuziek. Hij veronderstelde, waarschijnlijk niet ten
onrechte, dat de vaderlandse jeugd heel wat minder aversief op zijn soort muziek
zou reageren dan op al die obligate Beethoven-triootjes en Schubert-recitals, en
dat ze er musicologisch gezien minstens evenveel van konden opsteken. Daarbij
kwam natuurlijk dat hij en zijn maten op die manier verzekerd waren van een
regelmatige broodwinning. Met behulp van een fles citroenjenever kwam het gesprek
via de thema's menselijk leed, eenzaamheid en (homo)seksualiteit op mijn contacten
met v.h.R., diens recente doorbraak in de
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media en zijn ogenschijnlijk intieme contacten met mevrouw Klompé, toen minister
van cultuur. W.S. vond dat je mekaar als belijdend homoseksueel onder deze
omstandigheden best eens de bal mocht toespelen en drong er bij mij op aan een
goed woordje voor hem te doen bij de gevierde volksschrijver, opdat deze op zijn
beurt zou proberen genoemde mevrouw Klompé enz. Hoewel ik er niet veel heil in
zag, moet ik omstreeks de jaarwisseling een brief in deze zin richting Greonterp
gestuurd hebben.
Het antwoord was een vrij lang en somber schrijven gedateerd ‘10 Februari 1670’
en geschreven vanuit Huize ‘Pati et Contemni’ (Lijd en Veracht). De driehonderd
jaar ante-datering bekrachtigde als het ware het vrijwel absolute isolement, waarin
de schrijver zich naar hij schreef op dat moment in zijn leven verkoos terug te trekken.
Hij deelde mee dat hij dit deed op grond van de ‘astrogische konstellaatsie’ en dat
zelfs goede vrienden als Simon Carmiggelt daaronder moesten lijden. Daarna komt
de volgende passage (afb. 1):

Bij dit alles komt, dat ik het praten moe ben. Ik zou gaarne, met het offer van zelfs
mijn leven, de mensheid redden, maar dat is niet mogelijk. Ik ben moe, ik kan niet
iedereen zijn hengsterijen meer aanhoren. Minister Klompé heb ik éénmaal ontmoet,
waarna ik nog met haar heb gekorrespondeerd. Ik vind haar een flinke, intelligente
& sympathieke vrouw, maar ze is rechtlijnig & vastbesloten als de wiskundige rechtes
die ze gedoceerd heeft. Ik wilde ook van alles, & kreeg niets, behalve zeer hartelijke
brieven. Dit is het tijdvak van de verfsmijters, & geenszins van de akkordeonisten
of de kleine slaven van poëzie & taal. Je albino moet maar gaan schilderen, al is hij
misschien kleurenblind, hoewel dit nauwelijks een bezwaar is te noemen vandaag
de dag.
De brief (te vinden in Nop Maas: G. Reve, Brieven van een Aardappeleter, uitg.
Veen) eindigt met de aankondiging dat de volgende naam voor zijn huis misschien
ontleend zal zijn aan Flaubert: ‘S'enfermer dans l'art (et compter pour rien tout le
reste)’, gevolgd door de bekende strijdkreten ‘Dood aan de Phytt' Ckhonh'! Leve
het kapitalisme nu! God en de Kunst!’ Curieus genoeg treffen we op de achterzijde
van het eerste kantje van bovengeciteerde brief (afb. 2) het begin aan van een
eveneens 300 jaar geantedateerd schrijven - 23 Januari 1670 - gericht aan Hare
Excellentie Mej. Dr. M.A.M. Klompé, Ministerie van Cultuur, Etc. Rijswijk, met als
aanhef ‘Lieve Zuster’...
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Dat zou dus een abortieve aanzet kunnen zijn metterdaad aan mijn vermetel verzoek
te voldoen. Hoe het ook zij, tien dagen later vraagt hij mij in een nog steeds anno
1670 gedateerde brief hem verder met rust te laten en ook niet meer te schrijven:
‘Ik isoleer me hier niet te veel, maar nog altijd te weinig.’ Uiteraard heb ik mij aan
dat verzoek verder gehouden.
Inmiddels moge duidelijk zijn dat Reve in De stille vriend met dit uit de realiteit
geplukte ingrediënt even in de fout gegaan is. De ‘baard’ wendt zich met voornoemd
brutaal verzoek tot schrijver Speerman, omdat deze ‘zoveel belangrijke mensen en
autoriteiten’ kende... Een argument dat, zoals we weten, anno '70 volledig opging
voor de schrijver van het boek. Maar voor zijn romanfiguur Speerman gaat die vlieger
niet op. We lezen immers dat deze in het jaar waarin het verhaal speelt (1962) nog
huisde in eerdergenoemde krotwoning op driehoog achter, alwaar hij zijn dagen
doorbracht in ‘tragische eenzaamheid en schrijnende armoede’. Zijn literaire carrière
was nog nauwelijks van de grond gekomen. Van belangrijke mensen of autoriteiten
is dan ook nergens sprake.
Met een lichte zucht - naar ik aanneem van berusting - leg ik het geplastificeerde
kaftje weg en pak Nader tot U maar weer eens van de plank... Met zijn eerlijke
papieren omslag uit de STOA-reeks van Van Oorschot ligt dat, ondanks zijn
gehavend uiterlijk, toch heel wat levensechter in de hand. Nog afgezien van de
inhoud heb je tegen een voor die tijd, neem ik aan, navenante prijs beduidend meer
waar voor je geld. Ga maar na: ruim 150 bladzijden druks (versus krap 100 bij De
stille vriend) met per bladspiegel minstens het dubbele aantal woorden. Verder is
het boek opgedragen aan een normaal persoon, Willem van Albada, laboreert nog
niet aan dat gedoe met ‘woude’ en ‘zoude’, en biedt naast de drie ook toen al
dominante hoofdschotels een keur van zinnestrelende nevengerechten, waaronder
eerdergenoemde gedichten. Vanaf de met de kroontjespen beschreven binnenflap
weet de schrijver mij gelukkig een flinke portie relativering onder de riem te steken:
‘Ik zou wel willen dat U erg om dit boek moest lachen, en niet meteen begon te
tobben: het is maar literatuur, moet U bedenken!’ Voor ik het weet ben ik al weer
halverwege het schitterende verhaal van de Landkruiser...
Klaas de Wit
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Noordereiland
De gewone man bestaat alleen in onze doodsangst.
Ouderen gaan pas echt met hun tijd mee als ze overlijden.
Nog even, en de Taliban wil dat Afghaanse vrouwen onder hun sluier ook nog
een baard dragen.
Laffe mensen blijken in een oorlog altijd de gewelddadigste.
Niet je beste, maar je slechtste daden beslissen over je toekomst.
Je leven is alles wat je niet weet te vermijden.
Deelraadsleden zijn politici die uit gaan leggen wat een verklaring is.
Als zelfs een hutje op de hei je te druk wordt, kun je altijd nog emigreren naar
het centrum van Rotterdam.
Het blijft wachten op de bezoeker van het Stedelijk die Rudi Fuchs durft te
vernielen.
Hoe onzekerder je bent, hoe meer je je gevoelens afspiekt bij anderen.
De kracht van leugens is dat die meer emoties wekken dan de waarheid.
Kees Versteeg
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GEEN DADEN MAAR WOORDEN 1998 / Ayatollah Musa
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De Jiddischsprekende papegaai
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Harry ging laat naar bed. Tot twee uur had hij met Barbara in een restaurant gezeten.
Toen, nadat ze na hun thuiskomst nog een haif uur, zeker niet minder, in het
liefdesspel hadden gestoken en hij eindelijk, om beter uit te kunnen slapen, de
hitsige en onverzadigbare roodharige Barbara in de slaapkamer had achtergelaten
en zich in zijn werkkamer had uitgestrekt, toen ging de telefoon. Die hem wegrukte
uit de zoete diepten van de eerste slaap. In de hoorn klonk de stem van zijn moeder.
Hij herkende die stem meteen. Eerst begreep hij absoluut niet waarom ze snikte.
Ze huilde, steunde en snotterde daar in haar koopflat in Fort Lauderdale, Florida,
en Harry moest het allemaal aanhoren, nog niet helemaal bijgekomen uit zijn slaap,
aan het andere eind van Amerika, in Cleveland.
Eindelijk maakte hij uit moeders gekreun op dat Fira dood was.
‘Fira wie?’
‘Herinner je je Fira niet? Je tante! Mijn oudste zus Fira!’
Ja, inderdaad, zo'n zus had zijn moeder gehad. Harry had haar voor het laatst
gezien toen hij nog een klein jongetje was en herinnerde zich niet eens meer hoe
ze er uitzag. Ze was de enige van moeders zusters zonder kinderen, meende hij,
en dat had de afstand tot de jongere generatie nog groter gemaakt: er was niet de
band via neven en nichten. Ze had haar man overleefd en het tot verbazing van de
hele familie heel lang, tot haar negentigste bijna, uitgehouden in het kleine stadje
in New Jersey, in hetzelfde huis dat haar grootvader nog had gekocht nadat hij
vorige eeuw uit Polen naar Amerika was verhuisd.
‘Ik ben er kapot van,’ snikte moeder.
‘Natuurlijk, natuurlijk,’ beaamde Harry, een geeuw onderdrukkend. ‘Maar wat doe
je eraan..? Het is de natuurlijke gang van zaken... God geve dat we het net zo lang
uithouden als zij.’
‘Dat haal ik nooit...’ zei moeder. ‘Ze was de gezondste van allemaal. En ik heb
drie kinderen grootgebracht, mijn man ten grave gedragen. En zelfs nu heb ik nog
geen rust.’
Ze begon weer te huilen.
Waardoor moeder zelfs nu, op haar oude dag, nog geen rust had, wist Harry wel.
Moeder was maar even weduwe geweest, had na vaders dood diens zaak
geliquideerd, was naar Florida verhuisd, om daar, in plaats van een rustige,
onbezorgde levensavond aan de warme oceaan te hebben, zonder iemand te
raadplegen en zonder haar kinderen in te lichten, in het huwelijksbootje te stappen.
Met een Cubaan. Een emigrant. Ene Fernando Gomez, een brunet met witte tanden
en een snor, een kwart eeuw jonger dan zij. Ze stak al wat ze had in een restaurant,
de Cubaan bestierde alle zaken en leverde in de nachtelijke uren een uitputtingsslag
met de oude vrouw die op haar leeftijd opeens ontdekte wat echte seks betekende...
En nu klagen dat ze het niet zo lang uithoudt als haar oudste zus Fira.
Natuurlijk, mrs. Gomez, dacht Harry zonder het te zeggen, uw leefwijze is niet
bevorderlijk voor een lang leven.
Als klap op de vuurpijl had zijn moeder de naam van haar man aangenomen en
was nu in plaats van mrs. Schwartz mrs. Gomez. Een leuk presentje voor haar man
zaliger met wie ze veertig jaar zij aan zij had geleefd. Maar dat wist de overledene
niet. Harry had hem reeds bij zijn leven beledigd, en zijn vader had het hem nooit
vergeven. Toen hij in zaken ging en zijn eigen bedrijf opzette, veranderde hij zijn
op en top joodse naam Schwartz in het angelsaksische Black en werd Harry Black,
president van een grote investeringsmaatschappij met hechte contacten
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in Canada, Brazilië en Europa.
Toen zijn vader hem het verwijt probeerde te maken dat het geen grote deugd
was je te schamen voor je afkomst, had hij een onweerlegbaar argument weten te
vinden: ‘En Harry dan? Heb ik dat soms uitgekozen? Ik ben vernoemd naar mijn
grootvader zaliger. Maar niet als Herschel maar Harry. En die naam heb jij, mijn
vader, uitgekozen. Dus bij een niet-joodse voornaam hoort niet noodzakelijkerwijs
een joodse achternaam.’
Zijn moeder was toen ook al moderner geweest dan zijn vader.
‘Of het nu Schwartz is of Black,’ zei ze lachend, ‘veel kleurrijker worden we er
niet van.’
Moeder, mrs. Gomez, de verjongde oude mevrouw met donkerrood geverfd en
toch doorzichtig donshaar, snifte aan het andere eind van de lijn.
‘Wanneer is de begrafenis?’ vroeg Harry om maar iets te zeggen.
‘Dat wilde ik je nu net vragen, lieverd. Ik kan niet met het vliegtuig. Alsof de duivel
ermee speelt, tob ik net met een hevige ischias en kan ik al geen drie dagen recht
overeind komen. En ik schaam me dood als geen van ons naar de begrafenis gaat.’
‘Wie?’ vroeg Harry, klaarwakker nu, en hij kreeg een vieze wrange smaak in zijn
mond van de mengelmoes van wijn en whisky die hij die avond had gedronken.
‘Jij bent mijn enige hoop,’ zei moeder en ze begon weer te huilen. ‘Je broer is er
niet, dat weet je, en Susan kan echt niet. Ik heb haar gebeld. Waar laat ze de
kinderen? Doe het voor mij... ik smeek je... iedereen komt... en van ons moet er ook
iemand zijn... de arme Fira... ze was zo gek met je... je was nog een hummeltje...
toen hebben we je twee maanden bij haar gebracht... toen je vader en ik naar Europa
zijn geweest. Harry... Het is mijn laatste verzoek... Want nog even en ik ga Fira
achterna.’
Toen kwamen er zoveel tranen dat er voor Harry niets anders op zat dan toe te
stemmen.
Zijn humeur was verpest. Zo'n roteind vliegen, kostbare tijd verspelen, een heleboel
zakelijke besprekingen afzeggen, en alleen om rond te lummelen tussen familie die
je nauwelijks kende, die uit heel Amerika samenstroomde in dat armetierige stadje
vanwaar hun geslacht drie generaties geleden over Amerika was uitgezwermd,
schijnheilig te zuchten en een droevig gezicht te trekken, holle maar voor de
gelegenheid gepaste woorden te bezigen en de complimenten en opzichtige
geestdrift aan te horen naar aanleiding van de glanzende carrière - afkloppen! - van
hem, Harry Black.
De rest van de nacht sliep hij slecht en de volgende morgen bestelde hij een
dagticket New York. Niet één, maar twee. De roodharige Barbara, zijn minnares
met haar weelderige lerse lijf, wit en onder de sproeten, had geen zin om alleen
thuis te blijven. Ze woonde al meer dan een maand bij Harry. Hij had haar
meegenomen uit Los Angeles waar ze had gedebuteerd in een film die was
gefinancierd door zijn, Harry's, company. Niet zij had gedebuteerd, maar haar lijf.
In de film was Barbara meestal naakt in beeld en in de seksscènes was ze zo lenig
en uitdagend dat er prompt nog een paar scenario's van hetzelfde genre waren
besteld, speciaal voor haar dit keer, om het commerciële succes dat met de eerste
film was behaald, te continueren. Nog voor de opnames begonnen zat Barbara al
in Cleveland en sindsdien was het bijna iedere avond drinken zonder uitslapen.
Bij zijn joodse familie met Barbara komen aanzetten, die menigeen misschien in
de film had gezien en daardoor wist hoe ze er zonder kleren
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uitzag, was een beetje pijnlijk en natuurlijk niet helemaal passend bij de droeve
gelegenheid die de verwanten bijeen had gebracht. Daarbij waren er die Christina
kenden, Harry's vrouw, met wie hij al drie jaar in scheiding lag, en die zich
ongetwijfeld zijn kinderen herinnerden die nu met hun stiefvader in Californië
woonden. Dat gaf allemaal bevreemde blikken, niet gestelde vragen, joodse
schouderophalingen en gekonkel achter zijn rug.
‘ik ben nog nooit op een joodse begrafenis geweest,’ zei Barbara aan het ontbijt,
terwijl ze haar rode manen met koperen gloed over haar naakte sproetenschouders
drapeerde. ‘Leuk.’
Harry kon haar er niet van overtuigen dat ze beter in Cleveland kon blijven en
wachten op zijn terugkomst. Barbara hield voet bij stuk. En het enige waarin ze hem
tegemoet kwam, was dat ze geen dikke lagen verf op haar gezicht en haar wimpers
aanbracht, waardoor ze er in het vliegtuig een beetje verfomfaaid en onuitgeslapen
uitzag.
Het stadje waar tante Fira was overleden leek totaal niet te zijn veranderd sinds
Harry er als klein jongetje eens een zomer had doorgebracht. Hij herkende zelfs
het huis, een beetje ouderwets geval van rode baksteen en zonder de gebruikelijke
garage. De overledene had geen auto gereden. Alleen de bomen voor het huis,
dikke beuken, waren ongelooflijk groot geworden en de onderste takken leunden
zwaar op het dak.
Eens was deze straat, en ook alle aanliggende, uitsluitend door joden bewoond.
Nu was de bevolking compleet veranderd: voor de ramen en op de trottoirs flitsten
louter zwarte gezichten voorbij. Tante Fira was de laatste jodin en de laatste blanke
in de wijde omgeving geweest.
De joden waren sterk en rijk geworden en naar betere wijken verhuisd, en hun
uitgewoonde huizen werden betrokken door andere sloebers: negers en Portoricanen.
Zelfs de synagoge, twee blokken bij tante Fira vandaan, was opgegeven en er werd
nu psalmgezongen door zwarte baptisten terwijl zespuntige davidssterren de muren
sierden.
Daarom werd de hele religieuze kant van de begrafenis een paar mijl verderop
afgehandeld, in een luxe joodse wijk, één en al park, met een nieuwe, eigentijdse
synagoge uit glas en beton.
Rimpelig, klein als een kind, lag tante Fira in haar prachtig gemaakte, lang niet
goedkope kist. De jonge, weldoorvoede rabbijn sprak vele prijzende woorden over
haar deugdzame leven en stelde de overledene ten voorbeeld aan de toehoorders
in de banken van het rouwcentrum, goed geklede, goed verzorgde joden en jodinnen
waar het gezin Black perfect tussen paste. Zelfs Barbara viel niet helemaal uit de
toon. In de banken zag je wel vergelijkbare gezichten van angelsaksische blondines.
Naar alle waarschijnlijkheid vrouwen van joden die bij hun huwelijk tot het jodendom
waren overgegaan.
In de kamers van tante Fira heerste de verwaarlozing van oude mensen die niet
meer uit de voeten kunnen. Ook de meubels en de schilderijen aan de muren waren
oud en sleets, grootvader had ze neergezet en opgehangen toen hij hier uit Polen
aankwam en sindsdien had niemand ze van hun plaats gehaald.
Op een commode met afgebladderde zijkanten, in een kooi met groen uitgeslagen
koperen spijlen, zat een oude, versomberde papegaai op een stok, met een rode
vlek boven zijn snavel en met zijn lange staart in een berg uitwerpselen - de kooi
was in geen tijden schoongemaakt. Er lag een roze vel over de ogen van de papegaai
en het leek of hij sliep in het oorverdovende lawaai van het bomvolle huis. Slechts
af en toe schoof het vlies van de ronde ogen, ging de snavel een klein stukje open
en
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slaakte de papegaai een zucht, zoals alleen een oude jood die kan slaken als hij
ergens bedroefd over is: ‘Ajajajajaj.’
En iedereen in de kamer keek verschrikt op en een enkeling glimlachte zelfs.
Een oud wijfje, een van de mensen die wel eens over de vloer kwam bij de
overledene, legde de aanwezigen uit dat die papegaai jarenlang de enige
gespreksgenoot van tante Fira was geweest en al haar manieren en gewoontes
had overgenomen. Tante Fira was op haar oude dag het Engels bijna vergeten en
praatte in zichzelf de taal van haar voorouders: Jiddisch. De papegaai bauwde haar
na. Het was zo'n slimme vogel! Hij leerde zelfs brauwen, precies zoals de joden uit
de Poolse stetls.
‘Weet je,’ zei het oudje, knipperend met haar roze oogleden, net als bij de papegaai
zonder wimpers, ‘in heel onze stad waren zij de enige twee die Jiddisch praatten.
De rest was het vergeten. Zelfs ik herinner het me nauwelijks.’
Ze draaide haar rimpelige gezichtje naar de papegaai en zei een paar
onverstaanbare woorden. Jiddisch, begrepen ze allemaal en iedereen ging op het
puntje van zijn stoel zitten, in de hoop dat de papegaai iets zou terugzeggen.
Op echt joodse manier, met het leed van de wereld in zijn ronde ogen, keek hij
hen aan en schoof zonder iets te zeggen de roze vliezen voor zijn ogen, als gordijnen.
Harry bladerde in een oud album in een band van frambozenrood fluweel, met
kale plekken van vingers. De roodharige Barbara keek over zijn schouder mee naar
de vergeelde en gebarsten foto's. Grootvader was er, met zijn baard, met zijn zwarte
kleppet die toentertijd in het Russische rijk werd gedragen, en opoe met haar zwarte
hoofddoek, op boerenwijze onder haar kin vastgeknoopt. En Harry's moeder, de
huidige mrs. Gomez, een klein, mollig ding met blonde lokken en een klokrok, dat
toentertijd nog geen flauw benul had van een ziekte als ischias.
De overledene had haar hele hebben en houden aan de joodse gemeenschap
vermaakt maar aangezien het hoofdzakelijk rommel betrof, werd besloten emigranten
uit de USSR uit te nodigen, die naar hartelust mochten uitzoeken. De familie vond
het goed een kleinigheid mee te nemen, ter nagedachtenis. Als souvenir. Harry liet
zijn keus vallen op een koperen menorakandelaar waar je met Chanoeka acht
kaarsen in zette en er elke dag eentje aanstak. De menora was uit de vorige eeuw,
uit Oost-Europa. Uit grootvaders bagage.
Iedereen nam iets. En Barbara wilde ook iets.
‘Mag ik de papegaai?’ vroeg ze Harry met misplaatste glimoogjes.
Hij grinnikte en haalde zijn schouders op.
‘Heb je nog niet genoeg aan je hoofd? Neem mee.’
En zijn gedachten dwaalden af naar zijn zaken thuis, naar de aanstaande
besprekingen met investeerders uit Toronto wier komst hij vanwege de begrafenis
een dag had opgeschoven.
Hoe de papegaai de vlucht van New York naar Cleveland had ervaren, wisten ze
niet: hij vloog in zijn eigen kooi in de bagageafdeling van het vliegtuig.
Bij Harry Black thuis kwam de kooi in de zitkamer, tussen de stereotoren en de
staande schemerlamp: Barbara maakte de kooi schoon, zette schoon water neer,
poetste elk koperen spijltje op, en de kooi blonk weer als een brandklok.
De menora met de acht lege kaarskelkjes kwam in de tegenoverliggende hoek
waar Harry een verzameling souvenirs van zijn verre zakenrei-
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zen had aangelegd. Aan de muur grijnsden zwarte rituele maskers uit Afrika. Op de
vloer zat, met zijn ronde knieën wijd uit elkaar, een vadsige bronzen boeddha uit
Bangkok. Boven hem, smartelijk toekijkend van zijn kruis, hing een vastgenagelde
houten Christus met een lang, verbaasd gezicht, die Harry in Polen op de kop had
getikt. Een donkere Russische icoon glansde met het doffe bladgoud van haar
beslag. De kleine menora verzoop gewoon in deze verzameling.
Het was een grote, ruime zitkamer met veel licht en de lucht was zuiver en koel,
gefilterd door de air-conditioning. Maar de oude papegaai stikte zowat. Hij miste de
rommel, de krapte, de vertrouwde medicijnlucht, de stofjes die in een bundel zonlicht
speelden, de takken van de beuk die tegen het wazige, in geen tijden gelapte raam
sloegen.
's Avonds kregen ze gasten. Harry's Canadese partner uit Toronto, Sam Winston,
net zo'n lange, een buikje krijgende jood als Harry.
Hij een Winston? lachte Harry in zijn vuistje. Die heeft ook zijn naam veranderd
om voor een WASP door te gaan. Zijn vader heet vast Katz, of Rabinovich.
Sam had zijn secretaresse meegebracht, Jeanette, een Franse Canadese. Niet
zo vulgair als Barbara maar ook niet zo'n explosieve lading seks.
En nog een stel. De Clevelandse advocaat Bruce Morton en zijn vriendin, een
collegaatje van kantoor, de ongetrouwde Maira Kipnis. Allebei joods.
Eerst gingen ze uit eten in een club buiten de stad. 's Avonds vielen ze bij Harry
binnen, volgegeten en klemgezopen. En begonnen te dansen met de stereo op
volle kracht.
De papegaai zat te trillen in zijn kooi, hij plukte aan zijn vleugels, trok zijn hoofd
tussen zijn schouders, zodat alleen zijn kromme, gele snavel naar buiten stak, als
de slagtand van een olifant.
Met haar dronken kop en haar dubbele tong vertelde Barbara de gasten van de
papegaai. Ze probeerden een praatje met hem te maken. Hij gaf geen antwoord.
Jeanette vroeg iets in het Frans.
‘Mafkezen!’ schoot Barbara te binnen. ‘Hij kent maar één taal...joods.’
‘Hebreeuws?’ vroeg Sam.
‘Nee, Jiddisch,’ antwoordde Harry. ‘Dat was de enige taal die mijn tante zaliger
gebruikte als ze het tegen haar papegaai had. Na tante's dood is de papegaai de
laatste der Mohikanen die Jiddisch kent.’
Iedereen moest lachen om de kwinkslag van de heer des huizes. De donkerharige
Maira verzuchtte: ‘Ik ken het ook een beetje. Eerlijk. Mijn opa en oma gebruikten
het als ze iets voor mij verborgen wilden houden.’
‘Zeg eens iets in het Jiddisch,’ zei Barbara vol vuur.
‘Dat kan ik niet. Iets zeggen kan ik niet. Alleen een beetje verstaan.’
Ze lieten de papegaai met rust.
Aan het eind van de avond waren de gasten ladderzat. De vrouwen waren
moegedanst, stikten van de hitte en begonnen zich te ontkleden, tot ze op het laatst
zowat poedelnaakt waren. Barbara trok zelfs haar slipje uit en ging languit en
wijdbeens op het kleed liggen, waarmee ze aantoonde dat het allemaal echt was,
ook die weelderige haardos was van haarzelf en niet geverfd: op de venusheuvel
onder haar puntbuikje stond een krullende bos rood haar.
Naast Barbara zat Sam Winston een beetje te suffen. Zonder colbert en overhemd
maar met zijn broek aan. In zijn ene hand hield hij een glas met smeltende blokjes
ijs en met zijn andere kneedde hij Barbara's platgezakte borsten.
Aan het andere eind kuste Harry de secretaresse van Sam, Jeanette, die zich
nog niet helemaal had uitgekleed. Bruce en Maira zaten dicht
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tegen elkaar op de bank. Het hoofd van Bruce rustte op haar knieën, met de ogen
dicht, terwijl het hoofd van Maira tegen de rugleuning van de bank lag en haar ogen
op het plafond gericht waren.
De stereoherrie zweeg abrupt, de plaat was afgelopen en de mechanische hendel
was krakend bezig de andere kant op te zetten. Terwijl het ongewoon stil was, klonk
er opeens een knerpende, smartelijke zucht: ‘Ajajajajaj...’
Alsof een jood zo oud als de wereld over zijn lot wilde klagen.
Barbara, Sam, Harry, Jeanette, Bruce en Maira draaiden zich om naar de
papegaai.
De oude groene vogel stampte met zijn grijze haakpoten op zijn stok en sprak
luid en duidelijk: ‘Weh is mir! Wos hot geworn mit di jidn!’
‘Wat? Wat zegt hij?’ zei de naakte Barbara, en ze ging op haar handen en voeten
zitten.
‘Hij spreekt Jiddisch,’ zei Maira slaperig vanaf de bank. ‘En als ik hem goed heb
verstaan, had hij weinig vleiende woorden voor ons.’
Efraim Sevela
vertaling: Arie van der Ent
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GEEN DADEN MAAR WOORDEN 1998 / Henk Houthoff
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Supplement
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Literair Tijdschrift Supplement; jaargang 15 nr. 6
1. Inleiding
Dat je iets niet ziet, wil nog niet zeggen dat het er niet is. Spinoza wees ons er reeds
op in zijn Ethica: al wat gedacht kan worden, is; hetgeen verwijst naar de macht van
de verborgenheid, en de aanwezigheid van de verborgenheid. Zo wist ook Hamlet
al dat ‘there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in
your philosophy.’ En Horatio had het maar voor kennisgeving aan te nemen.
De discussie die op dit moment het cultuurdebat bepaalt gaat, en het zal u moeilijk
vallen het in dit opzicht met mij oneens te zijn, om ‘de vraag naar de
(on)verborgenheid’. Op welke manieren legt de kunst deze verborgenheid bloot?
Is er een principe dat hierop van toepassing is, wordt er een methode gehanteerd,
of gaat het langs, over, via wegen die ons telkens weer duister zullen blijven? Geeft
die onverborgenheid zich slechts bloot wanneer zij dat wil? Vragen die antwoorden
naar zich toetrekken, aanvankelijk langzaam, dan steeds sneller, tot het punt waarop
het antwoord wordt opgegeten door de vraag zelf... helaas! Opnieuw is de vraag
ons voor geweest.
Iets soortgelijks leek zich ook voor te doen tijdens het laatste forumdebat in de
zaal van De Unie. Thema: de verborgenheid; inzet van het betoog: ‘De verborgenheid
- grondtoon of accenten?’; sprekers: Martin Matglas (schrijver van Opwekkingen in
de Kunst, essays over inspiratie en uitvoering), Naziem K. (rap-poetry, dj, vj,
multimedia mediator en essayist, publiceerde onder meer in De Groene
Amsterdammer het controversiële essay ‘Waarom negers niet kunnen schrijven’ over discriminatie in de kunstwereld), en Margaretha M.T. Tofmeijer (directeur van
de Stedelijke Kunstraad en schrijver van het rapport ‘Wat We Willen Zien En Wat
We Zouden Moeten Zien In De Cosmopool’); forumleiding: Mark Roelofs. Er zaten
vijf mensen in de zaal. De discussie ging helaas over de hoofden van het merendeel
der aanwezigen heen. Roelofs besloot het forum dan ook met te opteren voor een
tweede avond die eraan vastgeknoopt moest worden om de draden die tot een
onordentelijke bol waren geknoopt weer één voor één uit elkaar te halen. Vervolgens
verontschuldigde hij zich - hij moest de trein halen.
Dit nummer van Supplement wil die tweede avond zijn, een tegenwicht vormen voor
de discussie die naar ons idee te veel aandacht van het werkelijke doel afleidt en
het doel zelf niet definieert. Supplement hanteert niet de botte bijl van het
deconstructivisme: wij willen de balans herwinnen, en geen onnodige verstoring
veroorzaken.
Voor deze taak, en dat is bepaald geen sinecure, werd een aantal schrijvers,
dichters, denkers en kunstenaars benaderd met als inzet de vraag of zij hun licht of dat nou schel, diffuus of overbelicht is - zouden willen laten schijnen op de
volgende vraag: is er nog een verborgenheid, en zo ja, wordt die niet te veel afgezet
tegen de onverborgenheid zelf (m.a.w.: is de verborgenheid alleen verborgen
wanneer zij onverborgen is?) en zo nee, weik pad dienen we dan te bewandelen
om te komen tot de ware versluiering? Waarvan hierna het resultaat.
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2. Essay
Met alle respect voor de zorgvuldig opgestelde vraagstelling, waarop ik door de
redactie uitgedaagd werd te reageren, maar ik vind het hele gepiel en gewauwel
rond die schijnverborgenheid ronduit een farce, één grote
hap-klaar-brokken-in-emmertje, waar de honden geen brood van lusten, en ik al
helemaal niet! De hele discussie wordt sowieso vanuit een verkeerde inzet - nu we
toch over inzetten en afzetten te spreken zijn gekomen - ingezet. De vraag zou bij
uitstek ‘modern’ zijn en passen bij een stad als Rotterdam, die met zijn maximale
opstelling voor maximale openheid - de stad als een 24 uur per dag geopende
informatiewinkel, waar alles te krijgen is wat gedacht kan worden (zie inleiding van
Naziem K.: Spinoza) de informatie (in welke vorm dan ook, of het nu digitaal, beeld,
geluid, poëtisch, essayistisch of formulerend is) zo heeft uitgehold dat er nog maar
één vraag overblijft: wat nu nog te doen? Met als antwoord: zoeken naar het
verborgene, naar datgene wat tussen stoeprand en voordeur hangt... Ja, ja, excuseert
u mij bij voorbaat, de redactie vroeg me geen gebruik te maken van
deconstructivistische technieken, geen pastiches, geen ironie, geen trivialisering,
maar dan had ze mij als rasechte nietzscheaan nooit de kans moeten geven met
mijn geliefde botte bijl te hakken. En nu ik die kans gekregen heb zullen er spaanders
vallen ook.
De discussie is oud. De informatie zit op dit moment niet aan haar bovengrens, zijn
maximale openheid, dat is mijns inziens niet nieuw. Het is continu, informatie is er
of is er niet. Bij ‘er zijn’: maximale openheid - bij afwezigheid: niks, nul, niente. Einde
discussie.
Maar dan klinkt er de wedervraag: waar komt die nieuwe informatie dan vandaan,
de informatie die er eerst niet was? Hier kan ik niet anders op antwoorden dan dat
er ook hier geen sprake is van nieuwe informatie. Mochten we ooit een zesde zintuig
verwerven - het schijnt ergens in het neustussenschotje te hangen, door sommigen
onder u al lang weggesnoven - dan zal blijken hoeveel nieuwe informatie dit zal
opleveren, pas dán zullen we waarlijk kunnen spreken van iets nieuws. Maar tot die
dag is het: niets nieuws uit het westen noch uit een van de overige windstreken.
Punt.
Naziem K.

3. Poëzie
Dichters denken niet. Dat is tot de volgende ochtend dat ik op zal staan mijn adagium
principe. Nu is het tegenovergestelde van denken: wachten. Wachten, waarop? Op
wat komen gaat, dunkt me, op wat me toe komt waaien. In plaats van denken dus,
doet de dichter niets anders dan wachten, wachten op de verzen die (naar) hem
zullen toekomen. Soms dalen de verzen op mij neer als warme, tropische regen,
gevormd door een vluchtige depressie. Soms ook vallen de verzen mij toe als
poedersneeuw, die aan mij blijft kleven als een vlieg aan het vliegenpapier. Soms
treffen de verzen mij als in een hoos: snel-snel-snel en overdreven onaangepast.
Soms val ik in een cycloop, of in het nul-ogige monster der Natuur, en word ik
opgetild en omgedraaid, benen boven, ogen onder, en klamp ik mij vast aan... lucht.
Een enkele keer valt er helemaal niets (dan
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is er blijkbaar even niets te vallen). Het is wellicht wat ongepast om dit hier in
Supplement te vermelden, maar het ‘niets’ kan van een ongelooflijke schoonheid
zijn. Is dit misschien wat uw redactie bedoelde met de verborgenheid waar Hamlet
naar verwees - er zijn nog meer dingen tussen hemel en aarde dan die gedacht in
jouw filosofie? Als dat zo is, dan is mij niet de hoos, niet de sneeuw, noch de
depressieregen het liefst, maar het niets zelve. Het niets is zo mooi! zo zacht...! zo
tederlijk...
...de nachten waarin zij, o onverwachte verrassing, tegen je aankruipt, zich vormt
naar je lichaam en zich met haar vederen huid tegen je aandrukt... het niets doet
geen concessies - het is niet...
Ik zou willen besluiten met een drietal gedichten uit mijn bundel Controverzen
(Uitgeverij Schlemagel, Zwijndrecht, 1993), waarmee u blijkbaar nog niet bekend
bent.

1.
zo zou ik het aanwijzen
als je me terugbrengt
wat ik verloren heb
lengte diepte breedte
gewicht en inhoudsmaat
lijnen balken overdwars
ik zou het voor je uittekenen, in echt en perspectief
ik zou dus willen vragen: breng terug wat ik verloren heb
breng terug wat ik verloren heb, zodat ik het aanwijzen kan

2.
Dit gedicht werd geschreven in opdracht van De Bijenkorf en werd tijdens
de kerstperiode door de straatkrantverkopers rondom het waren huis
uitgedeeld - met gulle hand.

Met gulle hand
In opdracht van de Korf - heb ik het geweten - begon - pechvogel
die ik ben - bleef dagen zweten
verstaanbaar open instructief en een twee merknamen - 1
huismerk s.v.p. - mooi meegenomen a.u.b.
wordt uitgedeeld door straatkrant, geen proleten, verdienen
wat bij, moeten ook eten en
gedicht moet heten
: Hongerloon
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3.
Het volgende gedicht werd opgedragen aan een vriend die verdacht wordt
van mensensmokkel (ook wel: mokkelsmokkel). Ik weet dat het niet waar
is. Hij is onschuldig. Mijn vriend was eerder een liefhebber van de
mokkeltokkel.
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Vriend,
sinds je in de gevangenis zit
kom ik je niet meer tegen
je wilt me niet zien
verborg onze wegen
die ooit zo synchroon liepen
ik omhoog en jij omlaag
jij naar morgen
ik vandaag
Maar waarom wil je me dan niet zien? Heb ik iets verkeerds gedaan?
Haat je me? Ik heb je toch niets misdaan? Ik heb heus niet staan joelen
toen je veroordeeld werd! Ik blijf je brieven schrijven, oké?
Afgesproken?

Ik hoop dat het een en ander heeft verhelderd.
Jaap Schlemagel, Zwijndrecht 1998

4. Proza
Hoe je het ook wendt of keert, op een dag val je in de val van het conceptualisme,
het denken in gedachten, het denken in ideeën, fenomenen, al wat de dag van
vandaag anders maken kan. Dat is dan ook de reden dat ik voorlopig geen tijd weet
vrij te maken om mijn conceptualisme los te laten op de onverborgenheid, zoals
verzocht. Past gewoon op dit moment niet binnen de dwang van de Idee waar ik
mee bezig ben. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik niet blijf schrijven, wat ik natuurlijk
wel doe. Het concept dat me op dit moment het meest in de ban heeft is het
onderscheid tussen licht en donker. En hoe van het een het ander kan komen. Het
is intrigerend en vermoeiend.
Maar hier dan het beloofde verhaaltje, getiteld ‘De ballast móet mee!’

De ballast móet mee!
Meneertje B. was bijna aan het einde van zijn moeizame en netelige gang door de
tunnel gekomen. En zowaar! Aan het einde van de tunnel scheen het licht werkelijk
te schijnen. Wel bleef het nog even een benarde klim. Hij had het zichzelf niet
gemakkelijk gemaakt - paraplu onder de rechterarm, rundlederen aktetas op zijn
rug gebonden, en de linkerhand krampachtig de bolhoed op zijn hoofd in bedwang
houdend. Zijn rechterarm (waaronder steevast de paraplu) restte hem om datgene
te doen wat hij nog kon doen: graven, duwen proberen vooruit te komen. Maar hij
vorderde maar langzaam en het was vermoeiend. Welnu, waarom ontdeed Meneertje
B. zich niet van aktetas, bolhoed en paraplu om sneller boven te kunnen zijn, in het
licht - hij had toch haast? Zijn tong plakte tegen zijn verhemelte en zijn dorst was
grenzeloos. Trek had hij ook: in knapperige croutons drijvend op een warm bord
kippensoep, gevolgd door een carpaggio van kalfsvlees, met als sluitstuk zijn
lievelingskostje: een goedgevuld bord spareribs (van het lam, welteverstaan: voor
varkensvlees paste hij - stel je voor dat hij nog eens biggevlees kreeg voorgeschoteld!
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einde kwam in het slachthuis, piepend en gillend ten onder ging? Nee, hij zwoer bij
spareribs van het lam, met veel friet en verse groenten.) Maar zover was het nog
niet. Hoewel hij veel eerder boven had kunnen zijn als hij zich maar van bolhoed
en paraplu had ontdaan. ‘Je bent maar een mal meneertje, meneertje B.,’ fluisterde
een wijsneuzig stemmetje - niet geheel ten onrechte - hem in. ‘Heb je dan niet in
de gaten hoe moeilijk je het jezelf maakt met al die overtollige ballast? Je wilt zeker
nergens van weten, hè? Maar hoeveel moeite kost het nou om je gewoon,
doodgewoon te ontdoen van hoed en tas? Laat die paraplu maar zitten, misschien
stortregent het daarbuiten wel, weet jij veel, maar die andere attributen doen helemaal
niet terzake, die kun je net zo goed achterlaten - misschien doe je er een ander nog
wel een plezier mee. Hé, meneertje B., hoor je me? Hóór je me...?!’ Zo ging het
geneuzel van het grootmoederlijk geweten nog wel even door. Maar meneertje B.
luisterde al niet meer. Ik heb maar één ding te doen, dacht hij, en dat is deze tunnel
uitkomen, waar of niet? En het zal me gaan lukken ook: mét aktetas, mét paraplu,
mét bolhoed. Niemand die me die afneemt.
Meneertje B.

Nawoord van de redactie:
Naziem K., zelf vrucht van een Creools-Javaanse en Hindoestaans-Indiaanse
kruisbestuiving, werd na publicatie, via e-mail, postbode, telefoon en Internet
bedolven onder de aantijgingen, fulminaties en bedreigingen. Zijn postmoderne spel
met ‘de parole’ had toch niet helemaal de uitwerking waarop hij het had voorzien.
K. heeft tijdelijk zijn woning in de Bijlmer moeten onderverhuren en resideert nu in
Den Haag, Indische Buurt.
A.B. te L.
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Wegvluchtend van de woontorens
Wegvluchtend van de woontorens
trok hij zich terug
in de schuwe nachten
van zijn berghuis
waar geen taal
hem nog kon bereiken toch wachtte hij dagelijks
dorstig drinkend
op de schreeuw van de telefoon.
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Vogel boven de vlakte
Vogel boven de vlakte
de ogen in het hoofd van de hond
het paard op de rots
jouw borsten glanzend
in het licht van de deur zo werden wij langzaam
gegevens voor later.
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Neergevlogen
Neergevlogen onder de overmacht
van de ontspoorde lente
begon het in jouw ogen
opnieuw zomer te worden in de wildernis van je denken
beroerden wij ongemerkt
het krimpen van de toekomst.
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Ooit was het Praag, 1968
Ooit was het Praag, 1968
gestadig ging de cello sonate
door de avondwind
de zware zang van het zwijgen genadeloos gekluisterd
aan een bange liefde
waren wij stilstand geworden
de achterhoede van Brahms

J.W. Oerlemans
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Ledig in het onstuimig geneuzel
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Let down and hanging around Radiohead
Ik ken alleen maar dit soort dagen. Ledige dagen die verder weinig toevoegen en
waarop veel onnodigs en onbelangrijks gebeurt zonder welk doel dan ook te dienen.
Dagen die nergens over gaan en waar je op dezelfde manier vandaan gaat als je
erin komt. Hetzelfde en onveranderd. Alleen de chaos lijkt wat minder chaotisch en
de orde is wat meer verward. Het is als een begrafenis waarvan na afloop de dode
is vergeten. Als een kus van een meisje dat je voorgoed niet meer zult zien.
Ik strompel naar de keuken.
‘Ik heb geen zin in koffie,’ denk ik ‘en het apparaat is nog steeds op het balkon,
waar het gevaarlijk is.’ Dan geen koffie, het lijf vraagt om voedsel. Ik open de koelkast
waar ik het eten in placht te bewaren. Ik heb nog een ander exemplaar maar die
bevat alleen drank en drank moet men iets later nuttigen, te weten na een
eenvoudige, doch voedzame maaltijd of tijdens het eten, alleszins niet daarvoor. In
de koelkast tref ik een pak yoghurt en de eerder door mij geschoten duif aan. Ik
neem de duif en sla nog eens met de kop op het aanrecht.
‘Ik moet de kogels niet vergeten te verwijderen,’ denk ik, ‘anders kan het mij zo
een kies kosten.’
Ik begin het beest de veren uit te trekken. Dat is nog een vervelend karweitje
blijkt. De grote veren komen er makkelijk uit, maar de korte, kleine schieten telkens
uit mijn vingers. Ik neem de tondeuse van Femke die nog op de keukentafel ligt.
‘Rits-rats tondeusewerk, een zomerkop voor jou duif,’ spreek ik tot de vogel.
Weldra is het dier kaal. Ik leg het op een snijplank en hak met een groot mes in één
klap de kop af. Het bloed spat in het rond. Dat had ik niet verwacht.
Eerst maar laten uitlekken, denk ik en leg het dier in de wasbak. Ik neem plaats
op de tafel en peuter een steentje uit mijn voet.
‘Hoe zal die daar gekomen zijn,’ mompel ik, ‘raadsels, raadsels...’ Ik spring weer
op en controleer de wasbak. Deze is vol bloed.
‘Verdomme, de stop zit erin!’ roep ik uit. Met een ruk trek ik het ding eruit. De duif
zit onder het eigen levensvocht en ik spoel het af onder de kraan. Dan hak ik de
poten af en haal het beest open. Met mijn vingers trek ik de sponsachtige organen
eruit.
Zo hou ik niet veel over, denk ik. Ik leg de duif in een ovenschaal en zet de oven
op de hoogste stand. Al wat ik nu kan doen is wachten.
Ik open de balkondeur van de keuken. Buiten is het warm. Ik zou het ook heet
kunnen noemen, misschien is dat beter. Buiten is het heet. In de tuin naast de mijne
zit een jongen van hooguit zeventien bier te drinken. Twee beugelflessen staan leeg
naast hem. Het joch heeft godbetert een heel krat naast hem staan, ook nog eens
gekoeld! Die zal me een grote koelkast hebben!
‘Hee jij, bier is slecht voor je lichaam!’ schreeuw ik. Vanuit mijn hoge huis voel ik
een zekere macht ten opzichte van degenen die zich lager bevinden. Hij kijkt om
zich heen.
‘Hier boven, kijk dan toch hier boven!’
De jongen staat op en kijkt naar boven. Hij houdt zijn hand voor zijn gezicht, als
wering van de zon naar alle waarschijnlijkheid, of misschien om zijn gelaat te
verbergen voor mij. Zulke mensen zijn niet te vertrouwen. Ik herstel mezelf en haal
diep adem. Ik steek mijn hand op, als wil ik zeggen: ‘Hier sta ik dan.’
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‘Nou en?’
Een eerlijke uitspraak. Die jongen komt er wel.
‘Heb jij een grote koelkast, dat je dat krat koud hebt kunnen maken,’ rolt er uit
mijn mond. Wat een vraag, het is dieptragisch en treurig ook.
‘Ik doe hem in de vriezer, in zijn geheel dan,’ roept de jongen terug. Geen
neerlandicus, zoveel is inmiddels duidelijk.
‘O,’ antwoord ik. Ik zwijg en denk na. Zal ik deze jongen uitnodigen om samen
met mij de duif te nuttigen? Het is weliswaar niet veel, zeker niet met z'n tweeën
maar dan kan ik aan hem vragen of hij soms de krat mee naar boven kan nemen,
of anders vier flessen. Hij moet wel hierheen komen, of in mijn tuin want van
andermans tuinen moet ik niets hebben.
‘Je moet dan wel oppassen dat het bier niet bevriest want dan ben je verder van
huis,’ roep ik hem toe. De tijd dat ik sprak in goede zinnen lijkt wel heel ver weg. De
jongen lijkt zijn aandacht weer te willen richten op het drinken. Zover mag het echter
niet komen want dan sta ik zomaar voor niets op het balkon.
‘Ik heb een duif in de oven, als je wilt kun je daar wat van krijgen. Je moet dan
wel wat bier meenemen, niet veel hoor, vier flessen is al voldoende,’ wauwel ik door,
‘en na het eten is er misschien wel wat ijs en vooral veel whisky want dat is goed...’
‘Een duif?’ lacht de jongen, maar in zijn lach zit iets angstigs. ‘Een duif?’ herhaalt
hij nog eens. Zijn lach is meer een grimas.
‘Ja, een duif! Heb daar problemen mee? Moet ik je in stukken komen snijden, jij
verdomde loser?!’ Hij staat daar, zijn benige, magere lijf bezweet en een fles bier
losjes langs zijn bruine korte broek hangend. Zijn gezicht is volledig uitdrukkingsloos.
Zijn mond staat een stukje open en zijn ogen zijn dichtgeknepen tot spleetjes.
‘Ik weet waar je woont! Ha!’ Ik lach hysterisch en mijn keel klopt steeds harder
en raakt dicht tot ik met een klap de balkondeur dichttrek.
‘Eet ik mijn duif helemaal alleen op. Alleen, want ik heb niemand,’ denk ik en voel
tranen opkomen.
‘Stoppen,’ denk ik, ‘zo gaat het niet langer.’ Wie kan ik bellen? Ik wil naar iemand
bellen die het fijn vindt dat ik bel. Maar ik heb niemand, ik ben alleen. Wat ben ik
alleen, en zielig. Ik ben alleen in het grote kunstenaarshuis, midden in de grote stad.
Alleen in het grote kunstenaarshuis sta ik te bedenken wie ik kan bellen. Maar ik
kan niemand bellen. Ik kan niemand bellen om te vragen of zij zin hebben om samen
met mij een duif te nuttigen. Niemand die met mij een duif wil eten. Tranen vallen
geruisloos op de vloer.
‘Mickey, ik ben alleen, jij ook?’ spreek ik in mijn hoofd. Er komt geen antwoord
en dat doet mij trillen en beven en beven en trillen is niet goed voor een mens. Alleen
zijn en zielig, dat is ook slecht, evenals het staan in de keuken van het grote
kunstenaarshuis in de zomer met een duif in de oven. Slechtheid is het
toeschreeuwen van verliefden, het slaan van oude vrouwen met pruiken, het
uitfoeteren van verkoopnichten, het kotsen op hoogpolig tapijt, het kapotschieten
van televisietoestellen. Maar het slechtst van alles is je geliefde kwaad maken en
haar verachten.
Ik bel Mickey en ik hoor hoe zij en haar huisgenote een jolige tekst op het bandje
hebben ingesproken en ik hoop dat de huisgenote snel sterft opdat Mickey moet
verhuizen en bij mij komt. De verschrikkelijke gedachte dat Mickey dan een nieuwe
huisgenoot zal zoeken steekt in mijn zij.
‘Mickey, het is Ziv hier, ik wil je een verhaaltje vertellen,’ zeg ik na de piep, ‘het
is een verhaaltje over een oude vrouw. De vrouw zit op een
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bank. De bank staat in een park. In het park zijn veel mensen. Het is mooi weer.
Daarom is het druk in het park. Niemand weet waarom de vrouw op de bank zit. Ze
zit daar gewoon. Altijd als het mooi weer is. En vandaag is het mooi weer. De vrouw
zit weer op de bank. De bank staat naast een andere bank. Er staan in het park
altijd twee banken naast elkaar. De vrouw voert de eenden. De eenden zijn ook in
het park. In het midden van het park is een meer. Daar zwemmen de eenden. De
eenden weten het als de vrouw in het park is. Dan krijgen ze brood uit een zak. Het
brood is oud maar dat maakt de eenden niet uit. De vrouw strooit het brood met een
bevende hand uit. Ze mompelt er binnensmonds woordjes bij. Niemand verstaat
wat ze zegt. Niemand geeft er om. De mensen in het park blijven uit de buurt van
de vrouw. De vrouw is eenzaam. Ze zegt dat niet. Ze praat niet met anderen. Ze
praat met de eenden. De eenden praten niet terug. Ze kwaken. Vandaag zijn er
kleine eendjes. Dat had de vrouw nog niet gezien. De kleine eendjes komen
voorzichtig dichterbij. De eendjes zijn heel klein en heel zacht. Er is een gele bij,
kijk, wel twee. De vrouw kijkt naar de gele eendjes. Inderdaad, twee gele en acht
bruine. Wat doen die gele daar? Zijn die gele ook van deze groep? De oude vrouw
kijkt naar de eendjes. Wat de vrouw niet ziet is dat de gele eendjes onder hun
vleugeltjes kleine mitrailleurs hebben. Niemand ziet dat de eendjes vervolgens de
oude vrouw vol met piepkleine kogeltjes pompen. Het geluid is immers te zwak.
Trouwens, wie gelooft er in kleine gele eendjes met mitrailleurs onder hun
vleugeltjes? Geloof jij in zulke kleine gele eendjes Mickey?’
Ik leg de hoorn neer en open de oven. De damp slaat me tegemoet, de duif is
zwart en rookt een stinkende walm.
Ik kan niet eens fatsoenlijk een duif braden, schiet het door mijn hoofd als ik het
beest in de vuilnisbak kieper. Geen voedsel, en alleen. Het is allemaal diep triest.
Ik ga naar mijn kamer en sluit de deur af. In deze kamer heb ik geschilderd en
nog een heleboel andere dingen ook, maar niets doet er toe. Ik kijk naar mijn
boekenkast vol wereldse wijsheid, mijn boekenkast vol schrijvers die dachten dat
zij er toe deden, mijn boekenkast vol boeken geschreven door mensen over schilders
die er toe deden volgens die mensen, mijn boekenkast vol oeverloos geleuter
betreffende niets. Ik kijk naar de foto's, ik kijk naar de schilderijen, etsen, schetsen,
tekeningen en meer van die artistieke uitspattingen die mijn beroep behoren te zijn.
Als ik eens een brief schreef naar Puck om haar te vertellen hoe ik denk over haar
en haar dichterschap en over het leven zelve en nog meer van die kloterij, als ik dat
nu eens deed, dan heeft deze dag iets anders opgeleverd dan geweld en leed. En
in mijn brief spreek ik over geweld en leed en hoop ik dat zij denkt: hij is voor mij
verloren, en dat zij zacht huilt. Ik neem een groot stuk schetspapier, een dik zwart
potlood en een hard ongebruikt palet en ga zitten op de chesterfield.
Aan het meisje Puck,
Je bent nu een dichter. Dat is goed. Sommige dichters moeten dood maar jij niet,
dus dat is gelukkig voor jou. Vandaag heb je mij 2× gebeld. Vind je dat ik mijn
antwoordapparaattekst wat minder serieus moet maken, als ik weer eens een nieuwe
inspreek? Ben jij eigenlijk een serieus dichter? Als meisje was je best serieus maar
het kan zijn dat je heel anders bent als je dicht. Volgende week kom je het
presenteren in een
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winkel bij mij op de hoek. Heb je die zelf uitgekozen, of doet jouw uitgeverij dat?
Vandaag heb ik ruzie gemaakt met Mickey, net zoals wij vroeger ruzie hadden. Ik
vind dat niet leuk. Soms dan denk ik dat ik niet zonder ruzie kan. Ik maak nooit ruzie
als ik brieven schrijf. Ik schrijf brieven op een heel andere manier dan ik praat en
denk. Weet jij misschien hoe dat komt? Ook stel ik veel vragen waar ik dan toch
geen antwoord op krijg. Zou jij kwaad op mij zijn als ik nooit een cadeau voor je
meenam, of veel zou kotsen? Vandaag heb ik dat nog gedaan, kotsen, op dat
oudroze hoogpolige tapijt dat jij eens uitkoos. Nooit mooi gevonden, weet je dat?
Denk je dat het wel goed met mij gaat? Ik huilde vroeger nooit. Vroeger schreef ik
ook nooit brieven. Jij woont wel in deze stad, toch schrijf ik je, alsof je heel ver weg
woont. Gisteren zag ik je nog. Je was in Bacchus. Je was niet lesbisch maar dat
wist ik allang. Gisteren kwam ik een meisje tegen die Lot heette. Zo heet ze nog
steeds. Gisteren sliep ik op de bank en gisteren schreef Mickey een briefje dat het
haar speet. Ik ben nog steeds ongeschoren. Heel het leven is een slechte film met
een nog slechtere afloop die bovendien iedereen al kent. Wat er over blijft aan het
eind is alleen de aftiteling die niemand bekijkt en een treurig lied van weemoed en
verlangen. Ben jij eigenlijk weleens afgestudeerd? Ik weet dat niet eens. Ik weet
heel weinig Puck, ik weet het alleen goed te vermommen als kennis. Soms dan
vliegen er zwaluwen door de lucht. Zwaluwen vind ik mooie vogels. Ze zijn zwart
en klein en snel. Als ik later een groot stuk land heb dan koop ik 100 zwaluwen en
dan bouw ik een grote kooi, een echt heel grote, en daar mogen ze dan in vliegen.
Toen we vroeger samen over straat liepen kon ik ineens heel bang worden, weet
je dat nog? Vanmiddag had ik dat weer. Ik ging alleen niet rennen, zoals eerst, dus
dat is een vooruitgang. Heb ik je wel eens verteld over Elise of over mijn moeder?
Hoe heet je boek? Wist je eigenlijk dat ik sinds kort een schrijver ken? Hij heet Niels
en hij zit in de werkgroep van Mickey, als ze letteren heeft. Niels moet natuurlijk
dood maar dat dacht je zeker al. Hij heeft heel kleine handen. Hij is helemaal klein.
Uit zijn hoofd kunnen alleen kleine dingen komen, een klein schrijver dus. Ik denk
dat jij ook vindt dat hij dood moet. Misschien moet je Mickey daar ook van overtuigen,
en niet zijn boek kopen als je het eens ziet, ook niet bij de tweedehandsboekenwinkel
voor weinig geld. Dat is zondig en slecht, goed onthouden. Gaan ouwe vrouwen
dood als je ze in het gezicht slaat? En als ze pruiken dragen betekent dat toch dat
ze kanker hebben? Dus dan zouden ze toch al dood gaan. Planten gaan ook dood
en kinderen van de basisschool eveneens, gelukkig maar. Vanavond wordt het
donker, zelfs nu gaat het al minder licht zijn. Ik denk dat ik vanavond nog de deur
uitga. In de stad word ik heel rustig, behalve als ik vecht. Ik weet niet waarom ik
vecht. Ik weet ook niet waarom ik lieg. Ik heb een levendige fantasie en harde
vuisten. Vroeger hield ik me heel erg bezig met de muziek die op mijn crematie
gedraaid moet worden, en wie er mochten huilen en wie niet. Jij moet huilen als ik
dood ben. Want jij bent een goed meisje, nog altijd. Slechte meisjes zullen niet
huilen als ik dood ben. Veel mensen zullen niet huilen als ik dood ben maar dat
maakt niet uit; ik huil ook niet om hen. Denk je ook weleens aan de muziek die jij
wilt horen op mijn crematie of die van jou? En hou je van je ouders? Heb je dat
weleens gezegd tegen ze, zonder dat het moest, uit jezelf en dat je het nog meende?
Wist je dat je ouders gewoon twee vreemden zijn die toevallig seks hebben gehad
waaruit jij bent voortgekomen? Die mensen hebben feitelijk niets met je te maken.
Ik vind dat een beangstigend idee. Morgen ga ik het goedmaken met Mickey en
zeggen dat ik van haar
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houd. Ik houd ook van haar alleen durf ik het niet zo goed te zeggen. Eigenlijk ben
ik bang en angstig voor de liefde. Eigenlijk ben ik bang en angstig voor alles maar
ik denk dat je dat al wist.
Op een avond,
Ziv.
Ik vouw het papier en prop het in een wijnkist. Honderden brieven gapen me aan
met hunne woorden als ik het deksel open en weer laat vallen. Want brieven dienen
woorden te bevatten, een duidelijke zaak.
Welke telefoonnummers ken ik uit mijn hoofd? Niet veel. Ik ken het nummer van
Mickey en ik ken het nummer van mijzelve en Bout en Femke, en als ik goed nadenk
dat van mijn ouders en ook van Puck. Ik ken het nummer van wat galeries en van
wat journalisten en ik ken de nummers van wat Nachtmeisjes.
Als ik bel naar Mickey en zij is in gesprek en als ik dan bel naar een willekeurig
ander iemand en ook deze is in gesprek, hoe groot is de kans dan dat zij met elkaar
bellen? En als Mickey die een of ander heeft gebeld, dus zij werd niet gebeld, waarom
belde ze dan niet naar mij?
Zou Puck weleens met een meisje hebben gezoend? vraag ik me af, en vond ze
dat eng of fijn? Als ik een meisje was zoende ik alleen maar met kleine nimfijnen.
Ben ik weleens echt verliefd geweest, en indien dat zo is, waar is dat meisje nu?
Zouden er mensen mij kennen waar ik zelf nog nooit van gehoord heb en die
misschien wel over mij spreken, op dagelijkse basis wellicht? Zulke mensen tref ik
misschien wel eens maar dan zeggen ze niets tegen mij. Later melden zij aan elkaar:
‘Ik kwam hem tegen in de Rot Op!’ of: ‘Hij was met dat donkere meisje in Bacchus’
of: ‘Hij zat in zijn atelier op duiven te schieten’ of: ‘Gisteren was ik in Kaneel & Stroop
en hij sloeg mijn oma dood’ of: ‘Hij heeft mij gebeld’.
Ik kan schilderen van Borsten & Dood, bruikbare thema's. En veel bloed met
modder vermengd. Hemelen met rode tepels die druipend hun slijk afgeven.
Neuriënde schilderijen wil ik maken, die deinen op een eeuwig ritme van Verderf &
Doem,’ slis ik in de lege ruimte.
In de kamer zweeft een zweem van rotting en ranzigheid. Mijn tanden zijn
plakkerig, mijn nagels onverzorgd en zwart, mijn hoofd voelt aan als een
koelzweterige cactus.
‘Of neen, Helle Middagen dien ik te scheppen, Helle Middagen met Schelle Vulva's
en meer van dies zij. Geprezen de vrouw aan wier schoot Ziv. de Ongezonde
ontsproot.’
Bevroeden muzikanten welke mensen hun platen kopen en bij welke gelegenheden
zij gespeeld gaan worden?
Zou John Lennon het erg vinden als ik zeg dat zijn vrouw een walgelijk klotewijf
is, maar dat zijn liedjes over haar wel mooi zijn?
Mensen die eerste klas reizen in treinen zouden niet mijn platen mogen kopen
indien ik een muzikant was, en meisjes met haar onder hun armen en slechte adem
ook niet, en jongens die dieren pijnigen, fascistische losers met puisten, mannen
die kleine meisjes vermoorden, vrouwen die tietvergrotingen uit laten voeren,
personen die zeggen dat Amerika een goed land is, lelijke schrijfsters met
feministische praatjes, dikke vleesbomen met schele ogen die de pen hanteren,
alle inwoners
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van Rotterdam, katholieken niet en geen enkel lid van welke politieke partij dan ook,
docenten aan letterkundige instituten, journalisten, onderwijzers, crècheleiders,
badmeesters, voetballers, autoverkopers, ‘televisiepersoonlijkheden’, diegenen die
ervoor zorgen dat er verkeerslichten verspringen op de juiste momenten want juist
als die eens niet op de juiste momenten zouden verspringen, kunnen er bloederige
ongevallen gebeuren met honderden doden waaronder volksliedzangers,
reclamemakers, columnisten, dealers, pushers, junks, punks, skaters, gabbers,
ravers, clubbers, alto's, hippies, en meer van dat werkschuwe langharig tuig. Alles
dient te sterven voor Eeuwig en voor Nu, alles zal Dood moeten zijn, riekend naar
Rotting der Beenderen en de Verminking des Vlees.
Het Meisje met de Duizend Gezichten, wat haar betreft, zij zal over de wrakstukken
naar mij toe komen lopen. Zij zal komen aanzweven over dampende en verwrongen
brokken metaal. Zij zal komen en zij zal mij vinden, Het Meisje met de Duizend
Gezichten.
Het is genoeg nu. Het geurt buiten en het geurt naar zomer. Zomers ruiken mooi.
Zomers ruiken naar stilstaande lucht. De straatlantarens verspreiden hun mangolicht
in de zachte blauwe donkerte. Oranje wind blaast zacht tegen de huizen. Huizen
waarin kinderen ijsjes eten, en de televisie flikkert op het ritme van een waardeloze
serie in herhaling, dikke mannen bier zuipen terwijl hun uitgezogen vrouwen de was
vouwen, studenten praten met studentes over collegestof in een bronstig walmende
kamer. Gewoon, alles wat altijd is geweest. En ik kan daar helemaal niets aan
veranderen. En iedereen mag van mij leven, in de zomer.
Niels Carels

Passionate. Jaargang 5

41

GEEN DADEN MAAR WOORDEN 1998 / Hunker
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P.O.S.T.
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Kitsch der tijd
Laat ik u allereerst bedanken voor uw reactie. Toch moet mij iets van het hart. In
uw brief van 14 januari jl. schrijft u mij dat u van mijn ‘verhaal’ Meer in het bijzonder
weinig begrepen heeft. Het is dit onbegrip dat u tot reden maakt van uw afwijzing.
Hoe kunt u als literair tijdschrift zoiets nietszeggend als ‘onbegrip’ tot literair criterium
verheffen? Vanwaar dit intellectueel dédain, dit quasi-populisme, dit letterkundig
machogedrag? U wilt dat er een v e r h a a l wordt verteld. Heeft de twintigste eeuw
dan niet plaatsgevonden? Doet u net of het modernisme gewoonweg niet heeft
bestaan? U bent in de ban van wat ik de ‘kitsch der tijd’ noem. U denkt zich te
bevinden in een ‘fin de siècle’ dat een bepaald soort vermoeidheid veronderstelt
waardoor een behoefte aan voorbije vormen opgewekt wordt. Denkt u werkelijk dat
het jaar 2000 een waterscheiding der geesten wordt en diepgaand bepalend voor
ons cultureel besef? U marcheert voort langs de lijnen van de voortschrijdende tijd
zonder ook maar een flauwe notie te hebben van de veranderingen waaraan ons
besef van tijd blootstaat. Als u trots bent op uw onbegrip, uw onvermogen tot
begrijpen, bent u trots op uw blinde vlek voor artistieke ontwikkelingen die verder
voeren dan een netjes afgewerkt verhaal met een begin en een einde en een
eventuele conclusie.
Willem van der Velden, Rotterdam

Existentialisme
Tijdens mijn schrijven voel ik mij zeker. In mijn schrijven kan ik me uiten zoals dat
(vaak) niet gevraagd, laat staan gewaardeerd wordt. Zoals waarschijnlijk nu. Ik moet,
voornamelijk van mijzelf, blijven schrijven. Je bent wat je doet (om het hele principe
van het existentialisme in 5 woorden weer te geven). Niet hoe, maar wat. Als wat
ik schrijf iemand raakt gaat het er volgens mij niet om of ik stoned was toen het
zichzelf schreef of dat ik het zelf echt heb meegemaakt. Het gaat erom dat de
woorden (als het goed is) een persoonlijke betekenis krijgen. Als dat lukt is de rest
van ondergeschikt belang. Het wordt gelezen. En dat is een lekker gevoel. Dank
jullie daarvoor.
B.C. van der Velde, Vlaardingen

Ouwelullenpoezie
Dat de redactie van Passionate vies is van een stuk hoogdraverij bevreemdt mij
enigszins aangezien ik haar deze kunst ook menigmaal publiekelijk te berde heb
zien brengen. En wanneer het blad de pathos (die zo te lezen ook bijvoorbeeld een
Waskowsky niet vreemd was, al zat er mijns inziens meer pathos in zijn levenswijze
dan in zijn poëzie) de rug toekeert, doet het uiteraard de eigen naam geen eer aan.
Het verkrijgen van de status ‘elitair en saai ouwelullenblad’ (waar er al zoveel van
zijn) is, zo ver ik het begrepen heb, niet een streven dat leeft bij de redactie van
Passionate. Juist het benaderen van de wat minder belezen en wellicht het jongere
deel van potentiële poëziemarkt lijkt mij van belang wanneer Passionate de poëzie
opnieuw in de belangstelling wil
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brengen en niet langer wil voortborduren op vergane glorie. Gezapige poëzie met
hier en daar een aardige woordspeling, waar bijvoorbeeld de heer Gerrit Komrij zo
dol op schijnt te zijn, is er naar mijn gevoel al meer dan genoeg. Dat poëzie in staat
is om een meisjeswang te laten blozen of om bloed te laten koken zal misschien
niet iedereen beamen maar je kunt allicht proberen met poëzie ergens een snaar
te raken. De reactie ‘goh, aardig gevonden’ is niet het hoogst haalbare.
Hopelijk wordt mijn betoog door u niet verkeerd opgevat. Ik beticht u niet van het
verspreiden van ouwelullenpoëzie of van een samenzwering met de heer Komrij.
Niets van dat alles. Alleen komen sommige poëticale ideeën uwerzijds soms niet
geheel overeen met de literaire filosofie die u verkondigt.
Ik leef dan ook in de overtuiging dat u mijn poging om u de spiegel voor te houden
sportief zult opvatten.
Rijn Vogelaar, Rotterdam
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GEEN DADEN MAAR WOORDEN 1998 / Mustafa Stitou
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Alles moet kapot
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Robert Loesberg - vergeten Rotterdams schrijver
De levensloop van verschillende Rotterdamse schrijvers vertoont een merkwaardig
overeenkomstig patroon: één of twee prachtboeken, dan de literaire en persoonlijk
val; wat rest is een hoop mooie anekdotes.
Rotterdam kent vele vergeten schrijvers. Onlangs heeft Passionate in een
themanummer Riekus Waskowsky even aan de vergetelheid weten te onttrekken.
Er zijn er meer, zoals Arie Gelderblom, die met de bundel Gekkenwerk (De Bezige
Bij, 1973) begin jaren zeventig even een held was; of Tobias Ritman, waar niemand
van gehoord schijnt te hebben. Dat hij bestaan heeft daar getuigen alleen zijn boeken
als Schaamblos en Uit de hoogte van (ook jaren zeventig, ook niet meer verkrijgbaar).
In Rotterdam heeft alleen Rien Vroegindeweij zich aan een bespreking van de laatste
gewaagd. Buiten Rotterdam heeft natuurlijk Ab Visser het allemaal gelezen en
besproken. Maar wie leest er in 1998 nog Ab Visser.
Naast te zijn vergeten kenmerken vele Rotterdamse schrijvers zich door iets
anders. Zij hebben over het algemeen enige moeite om, zoals het hoort, een normaal
burgerlijk bestaan op te bouwen: Vaandrager, Gelderblom, Waskowsky. Zelfs Bob
den Uyl, die langer bleef schrijven, maar nooit echt landelijk bekend werd, wist niet
van de drank af te blijven en heeft daarmee zijn schrijversloopbaan voortijdig
afgebroken. Alleen A. Moonen leeft slechts voor de literatuur en wordt met het jaar
huiselijker.
Robert Loesberg (1944-1990) past binnen dit patroon. Hij heeft het grootste deel
van zijn leven in Rotterdam gewoond, schreef twee verhalenbundels, kreeg enkele
tegenslagen te verduren, raakte aan de drank, moest opgenomen worden en in
1998 blijkt in de Rotterdamse gemeentebibliotheek slechts één bundel te leen.
Robert Loesberg werd geboren in de Delfgauwstraat in Rotterdam-Noord op 6 mei
1944. Hij doorliep de lagere school in de Veurstraat en de Sint-Petrus-Mulo in de
Oostervantstraat. Begin jaren zestig volgde hij de Rotterdamse tekenacademie aan
de G.J. de Jonghweg. Hier ontmoette hij Rien Vroegindeweij waarmee hij door
Frankrijk trok. Op deze tocht is één van zijn latere verhalen gebaseerd.
Samen bezochten zij cafés als De Fles (later Miramar), Pardoel en Melief Bender.
Cafés waar ook latere grootheden als Deelder, Waskowsky en Vaandrager
rondhingen. Contact tussen hen en Loesberg was er echter niet.
In 1965 trouwde Robert Loesberg met Marijke Crusifix uit de Kerkhoflaan. Er
volgde een tamelijk zorgeloze tijd. Robert had verschillende baantjes, zij reisden
samen en bezochten veel popconcerten. In 1968 kregen zij een dochter. Deze
gelukkige periode was van korte duur. In 1970 gingen Robert en Marijke scheiden.
Tijdens zijn huwelijk koos Robert voor het schrijverschap. Vanaf 1964 schreef hij
poëzie, maar pas in 1969 volgde een eerste publicatie in het tijdschrift Bijster, dat
slechts korte tijd heeft bestaan. Het is duidelijk dat Roberts ambities elders lagen.
Zijn kracht was het verhaal en de satire. Hij legde contact met het Amsterdamse
studentenblad Propria Cures en ontpopte zich binnen de redactie en binnen
Amsterdamse kringen als een cynicus, altijd bereid iemand grof te beledigen. Maar
hij was geliefd, ondanks zijn afwijkende achtergrond: hij was geen student, praatte
nogal
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bekakt en kleedde zich ook zo. En hij kwam uit Rotterdam. Iets waar hij steeds meer
afstand van zou nemen.
Binnen Propria Cures voelde Loesberg zich thuis. Hij kreeg erkenning en kon
zich uitleven in het beledigen van mensen. Binnen Propria Cures was er begin jaren
zeventig een sfeer ontstaan van mystificaties en beledigingen. In deze tijd publiceerde
Gerard Reve er zijn beroemde gedicht ‘Voor eigen erf’. Verder schreven in deze tijd
groten als W.F. Hermans, Heere Heeresma en Gerrit Komrij in Propria Cures.
Alles en iedereen werd naar hartelust beledigd op een manier die tegenwoordig
een stroom van processen zou uitlokken. De grappen gingen over joden, negers,
vrouwen, zelfmoord, pis & poep en uiteraard het koningshuis. Bepaalde schrijvers,
natuurlijk Harry Mulisch weer, werden consequent de grond in gestampt. In 1975
werd er een prijsvraag gepubliceerd, voor jong en oud: ‘Welke dichter zal het eerst
overlijden aan het gebruik van zwaarverdovende middelen, Jules Deelder, C.B.
Vaandrager of Hans Verhagen? Hun dood zal U hoegenaamd niets kunnen schelen.’
Loesberg voelde zich op zijn gemak in deze sfeer. Hij publiceerde vaak onder
pseudoniemen als Dokter Robert en C.B Vaandrager. En hij keerde zich af van
Rotterdam. In een stuk met de titel ‘Geef mij maar weer oorlog’ heeft hij het over
‘de prachtige opruimingswerkzaamheden van de Duitsers met hun nog te weinig
geprezen bombardement’.
Loesberg was officieel van maart 1973 tot november 1974 redacteur in PC. Hij trok
vooral op met Henk Spaan en Mensje van Keulen. Zijn grootste belang was om
literaire erkenning te verkrijgen. Dit lukte toen in 1973 en 1974 een aantal verhalen
van hem gepubliceerd werden in Maatstaf. In het najaar van 1974 keerden deze
verhalen terug in zijn door de Arbeiderspers uitgegeven debuut Enige defecten. Het
is een merkwaardig boek, bestaande uit zeven verhalen, waarin telkens Loesberg
de hoofdpersoon is. De verhalen spelen zich af in Rotterdam in het jaar 1968, maar
de leeftijd van Loesberg verschilt per verhaal. In het eerste verhaal is hij een kind,
in het laatste een bejaarde.
Wat aan het uiterlijk opvalt is de lege achterflap; geen foto of tekst van deze
debutant. Verder het feit dat de verhalen geen titels hebben. Het karakter van de
Loesberg uit Enige defecten is in alle verhalen gelijk. Hij haat zijn soortgenoten,
vooral de middelmatige en burgerlijke exemplaren.
In het eerste verhaal heeft het kind Robert het al over kankerlijers en een stinkwijf.
In het begin van het verhaal zegt de kleine jongen: ‘Er moet iets kapot... doet er niet
toe wat.’ Kernachtiger kun je het niet verzinnen. In elk verhaal keert het terug: de
jongeman Loesberg die zich aan zijn leeftijdgenoten ergert, maar ook aan de zon.
‘De zon moet kapot.’ In verhaal drie moet zijn reisgenoot het ontgelden, in een ander
verhaal zijn echtgenote enzovoorts. In het laatste verhaal heeft de bejaarde Loesberg
het contact met andere mensen volledig opgegeven. Tot slot is voor mensen met
tandartsangst het vijfde verhaal erg aan te raden.
De pers was redelijk positief over het debuut. Gerrit Komrij noemde het een epos
van verval en roemde Enige defecten als een weerzinwekkend boek. ‘Het is een
walgelijk, reactionair produkt, met een eigenwijze etter in de hoofdrol, misantroop
en destructief. Ik kan het u van harte aanbevelen.’ Anderen waren minder positief.
In de Nieuwe Linie werd hij door Harry van Santvoort een fascist en een sadist
genoemd.
Enige defecten sloeg niet aan bij het grote publiek. Er volgde geen herdruk. Maar
Loesberg was wel tevreden over het boek en zag ermee zijn
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schrijverschap bevestigd. Zijn arrogante spel en rake kleinerende opmerkingen
verloor hij er niet bij.
In interviews liet Loesberg zich graag van zijn meest cynische kant zien. Deze
dragen dan ook consequent titels als: ‘Er deugt absoluut niets of niemand’, ‘Ik ben
een doortrapte schoft’ en ‘Goed is het nooit’. Susanne Piët die hem namens de
VPRO een vraaggesprek kwam afnemen werd afgesnauwd. Hoe haalde zij het in
haar hoofd om hem in spijkerbroek te komen interviewen?
Eind '75 verhuisde Loesberg naar Den Haag met zijn nieuwe vriendin Carry.
Waarom zij daar gingen wonen, is niet geheel duidelijk. Zij werkte in Rotterdam en
de literatuur speelde zich af in Amsterdam. Aan Theo Sontrop schreef hij eerder
over Den Haag: ‘...alles is daar defect. Vervallen, achterhaald, vals, grijs, ingeslapen,
pseudo, afgebroken of ingestort, verkocht, beleend, verlaten, hol, etcetera. Kortom
een stad waar ik mij prima zal thuis voelen.’
Over Amsterdam was Loesberg overigens ook niet erg te spreken, maar waarover
wel: ‘Ik was dus nog in Amsterdam. Die ellendige stad. Stank. Vuil. Onechte stad,
alles vals. Rotterdam is tenminste nog eerlijk. R toont unverfroren zijn boerse
lompheid. Het tuig dat de Adamse bevolking uitmaakt, is al even lomp als de Rdamse
maar die laatste kinkels willen tenminste niet de swingende metropoliet uithangen.
Dat willen Adammers wel.’
Loesbergs geluk duurde niet lang. Op 4 mei 1976 kwam Carry om het leven door
een treinongeluk. Robert zou deze klap nooit geheel te boven komen. Zij hield hem
in bedwang, terwijl hij schreef. Zonder haar zou hij steeds meer doorslaan.
In het voorjaar van 1977 verscheen zijn tweede bundel Een eigen auto met
verhalen die grotendeels waren geschreven voor de dood van Carry. De thema's
zijn hetzelfde. Loesberg is de hoofdpersoon, zijn motto is ‘ik haat ze allemaal’.
Loesberg als kleine jongen, als student en als lifter, hij haat zijn soortgenoten en
gedraagt zich destructief. Het verhaal ‘Kanniet is dood’ is illustratief. De kleine
Loesberg krijgt van zijn opa een felbegeerde speelgoedjeep. Binnen enkele dagen
is het ding gemold.
De achterflap was deze keer wel gevuld, met tekst en met het enigszins arrogante
hoofd van de auteur. De verhalen hebben wel een titel, maar staan vol met
overbodige citaten. Het geheel is van mindere kwaliteit dan het debuut. De critici
dachten er ook zo over. Wel werd zijn levensvisie vergeleken met die van Reve en
Céline.
Na Een eigen auto werd het stil rond Loesberg. Hij raakte zijn baan op een
makelaarskantoor kwijt. Het bedelen om een uitkering vond hij verschrikkelijk. Hij
klaagde erover dat hij aan de ziekte van Pfeiffer leed en in 1978 kreeg hij tijdens
een bezoek aan de Frankfurter Buchmesse zijn eerste aanval van epilepsie. Later
in het ziekenhuis bleek hij ook een te hoge bloeddruk en een te klein hart te hebben,
en bovendien aan suikerziekte te lijden. Zijn drankgebruik, dat na de dood van Carry
alleen maar toegenomen was, had hier bepaald geen gunstige uitwerking op.
In de omgang werd hij steeds moeilijker te handhaven. Hij paste telefoonterreur
toe op mensen uit zijn kennissenkring.
Er vond echter een opleving plaats in 1979. Robert voelde zich beter, beweerde
gestopt te zijn met drinken en werkte weer aan verhalen voor Maatstaf. Begin jaren
tachtig publiceerde hij nog enkele stukjes in Propria Cures, maar langzaamaan zag
hij in dat er geen nieuwe bundel
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Eén van de vele gedichten die Robert Loesberg heeft nagelaten.
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meer in zat. Eerst deed hij het in Propria Cures met een grapje af: ‘Ik heb de tijd. Ik
ben niet zo publiceerderig: ik ben W.F. Hermans niet.’ Maar nadat in 1983 zijn beide
bundels in de ramsj terecht waren gekomen, wist hij dat het over was.
Gedurende zijn laatste jaren leed hij op het eerste gezicht een zeer teruggetrokken
leven. Bijna alle contacten met de literaire wereld in Amsterdam waren verbroken,
evenals die met zijn familie. Vreemd genoeg had hij wel goede contacten met de
mensen uit zijn straat in Den Haag. Zij waardeerden zijn vreemde fratsen en scherpe
opmerkingen. Vooral bij de overbuurman Chris Jansen kwam hij regelmatig over
de vloer. Aan zijn kinderen legde hij uit hoe je je polsen moet doorsnijden om een
zelfmoordpoging niet te doen mislukken. Op een feestje bekende iemand zijn boeken
te hebben gelezen: ‘Als ik eerder had geweten dat ik voor deze doelgroep schreef,
dan was ik ermee gestopt,’ verzuchtte Loesberg daarop.
Minder grappig waren zijn neigingen tot zelfdestructie en zijn alcoholinname. Hij
bezocht het RIAGG in de Tasmanstraat en moest regelmatig worden opgenomen:
voor psychiatrische behandeling onder andere in Bloemendaal en voor de gevolgen
van zijn drankmisbruik in het Bronovoziekenhuis. Hier schreef hij een kaartje aan
Theo Sontrop met als kop ‘Nog erger!’ De eerste zin luidde: ‘Mijn hersens zijn kapot.’
Op 28 april 1990 verscheen een interview in Het Parool met Loesberg. Theodor
Holman reisde naar Den Haag om te vragen waar Loesberg gebleven was. Het was
ontnuchterend. Loesberg keek serieus terug op zijn leven, hij haalde geen grappen
en grollen uit. Aan het eind zei hij: ‘Misschien ben ik wel geen auteur... Ik heb geen
toekomst. Ik zie wel.’ Het zou zijn laatste interview zijn.
Na kerst 1990 viel het de buren op dat Loesberg zich al enige dagen niet had
laten zien. Bovendien brandde er vierentwintig uur per dag een lamp. De politie
vond hem in zijn huiskamer.
Op 4 januari werd Robert Loesberg gecremeerd op begraafplaats Nieuw Eik en
Duin. Er was veel belangstelling: familie, oude Propria Cures-vrienden en buren.
Diverse kranten en weekbladen besteedden aandacht aan zijn dood. In 1991
verscheen er nog een bundel getiteld Loesberg in PC. Maar bij zijn vijftigste
geboortedag, in mei 1994, was het stil. Zelfs binnen de Rotterdamse literatuur is hij
grotendeels vergeten.
Alex Dabrowski

Dit artikel is gebaseerd op materiaal ontleend aan een onderzoek naar het leven
van Robert Loesberg door Alex Dabrowski en Ronald Groeneweg, waarvan het
resultaat is gepubliceerd in Maatstaf (1995,1). Zie ook hier voor verdere literatuur
over Loesberg.
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Goudkust
Hier komt veel eigen optimisme
samen, tekens van een diepe lust,
de hoge blondheid van gebouwen,
vrouwen die hun kinderen ontlenen
aan het ouderblad en mannen die
in zelfbewoorde advertenties
wonen.
Een brede, strakgesponnen vrede,
van tuin tot tuin, van oprit tot
garagepad.
Hier laat de stad haar eerste
steken vallen, haar blinde
dichtheid, zijn van zameling en
vindplaats van wat zachte
maskers maakt.
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Monument
De mensen zijn al bijna
losgestorven van de
namen op dit monument.
Alleen gekend nog door
een vrouw, een vriend,
een aan het brons
ontkomen lotgenoot.
Alle lef, de onmacht,
stille moed, de wanhoop
en het bitter toeval
meegegoten in dit teken
en later uitgehard tot
dag van onze dagen,
beeld van zulke beelden,
zeggend naamdeel van
dit plein, tot bronzen
vraag op alle eerste
vragen.

Thom Schrijer
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Schroot met chroom
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Een fragment uit de ‘roman in vijf verhalen’ Koningsoffer, die in het najaar
van 1998 verschijnt bij uitgeverij Querido.
Hoefijzers van licht blikkerden over de azuurblauwe bodemtegeltjes. Bewogen ze
met me mee of zag ik niet scherp genoeg door het chloor dat in mijn ogen prikte?
Krampachtig probeerde ik zowel mijn armen uit te blijven slaan als mijn zwembroek
van mijn dijbenen omhoog te trekken. Dat was de laatste keer dat ik een zweefduik
van de hoge had geprobeerd, nam ik me voor de zoveelste keer voor. Die paar
seconden in het luchtledige veroorzaakten een radeloosheid die me deed spartelen
als een paling die aan een haak uit het water omhoog was getrokken. Misschien
had je net zo'n korte panieksensatie als je doodging en tuimelde je gewoon terug
in het water waar je vandaan was gekomen.
Ik hield het niet langer vol. Nog een paar keer maaide ik wild met mijn armen en
benen. Dit móest ik winnen. Er dansten rode flitspuntjes door het water dat zo
doorzichtig en helder was als opgewreven aquariumglas. Het tafereel van
zwemmende mensen om me heen was als een stilleven. Als ik nu ophield met
spartelen, zou ik net zo zwijgend en gewichtsloos kunnen zweven als de onthoofde
poppen in het schimmenspel om me heen. Ik perste er een eindsprintje uit en kwam
proestend boven. Een deken van geroezemoes smoorde de onderwaterstilte die
nog in mijn oren naklopte. Ik registreerde flarden van zinnen die van alle kanten
over het water ketsten als uit de losse hand gegooide platte kiezelstenen. ‘Gooi die
bal nou eens goed.’ ‘Ja, hier... híehier.’ Ik schudde mijn haar naar achteren en
veegde in mijn ogen die vanavond bloeddoorlopen zouden zijn. Het helle zonlicht
ketste meedogenloos op mijn schouders. Insmeren straks, anders zouden over een
paar uur de vellen er vanaf hangen. Daar had Eddie met zijn donkere huid geen
last van. Ik keek om me heen waar hij was. Grijnzend hing hij met zijn armen op het
touw met boeien dat markeerde waar het diepe begon.
Hij maakte een vuist en wees met zijn duim naar beneden. ‘Afvoeren en voor de
leeuwen gooien. Daar had je weer net een hap lucht te kort, Ricky. Ik kwam tot de
boeien.’ Bij deze wedstrijdjes ging ik altijd van de hoge en Eddie van de lage. Hem
maakte het niet uit en ik had het idee dat je van de hoge duikplank met meer snelheid
het water in ging en dus op voorhand al een paar meter terreinwinst had. Hij had
het voordeel dat hij door zijn soepelere armen- en benenwerk sneller zwom dan ik
en dus eerder boven was. Hij kon mij als een schemerige vlek onder water zien
aankomen en ik verdacht hem ervan dat hij er onder het mom van watertrappelen
altijd een paar meter bijsmokkelde. Ik hijgde nog na en scheerde met mijn hand
over het water. Eddie ontweek de spetters en grabbelde in zijn Bermudazwembroek.
Hij was de enige in het zwembad met pijpen tot op zijn knieën. Zijn moeder was er
goed voor geweest nadat we een aflevering van De FBI hadden gezien die op Hawaï
speelde. Ik was vooral stinkend jaloers op het ‘vangnetje’ dat er inzat voor de
familiejuwelen. Mijn zwembroek bestond uit één lapje donkerblauwe stof, maar hoe
legde ik zonder knalrood te worden en te stotteren aan mijn moeder uit dat een netje
er voor zorgde dat een plotselinge stijve tenminste énigszins op zijn plaats bleef
zitten en niet alle kanten op stuiterde.
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De drukke schakering van gele en groene flower power-bloemen golfde op en neer
door zijn friemelende hand. Hij trok met een demonstratief gebaar twee duikbrilletjes
te voorschijn. Niet van die grote snorkeldingen, maar stukken elastiek met daaraan
geregen twee plastic doppen met glazen venstertjes. Professionele zwemmers
droegen ze ter bescherming tegen het chloor, wij om onder water beter te kunnen
gluren. Ik keek omhoog naar de badmeester die langs de rand van het zwembad
de boel in de gaten hield vanaf een stoel op een verhoging, als de chief umpire bij
Wimbledon. ‘Time, gentlemen... thank you.’ ‘Die vent zit er met zijn snufferd op,’ zei
ik, ‘zullen we niet naar het ondiepe gaan, daar is het wat drukker.’ Eddie trok een
mondhoek spottend omhoog. ‘Dat is juist spannend. De kick is veel groter als je
gesnapt kunt worden. Maar goed, meneer Perel, als u zich in het ondiepe beter op
uw gemak voelt, dan gaan we daar toch naartoe.’ Hij sloeg zijn arm om mijn
schouder. ‘Ik trek, jij kijkt, okay?’ Alsof we het wel eens andersom deden. Ik blies
voor de zekerheid over de kijkglaasjes om eventuele zwarte schaamharen van Eddie
te verwijderen en spuugde op de binnenkanten. Meer om stoer te doen dan dat het
ergens toe diende, want het glas kon alleen beslaan als ook je neus binnen de
duikbril zat. We doken onder de boeien door.
De badmeester wierp ons nu al een argwanende blik toe. Niet omdat we iets
verdachts uitvoerden, maar simpelweg vanwege Eddie's kleur. We waren er in
Amsterdam aan gewend dat Eddie nog wel eens nieuwsgierig werd bekeken, maar
hier in Friesland was het een paar graadjes erger. We logeerden een week bij mijn
oma die in een klein dorp woonde en ik denk dat de laatste kleurling die ze gezien
hadden zo'n dertig jaar geleden was geweest bij de bevrijding door de Canadezen
en Amerikanen. De in smetteloos wit gestoken badmeester kwam overeind, klapte
de leuning voor zijn handen opzij en daalde de twee meter hoge trap af naar
beneden. Ik trok Eddie aan zijn voet. Ik negeerde zijn korzelige ‘wat nou weer’ en
wees met mijn duim over mijn schouder. ‘Zullen we het maar laten zitten? Ik ben er
niet gerust op.’ De badwacht streek over zijn snor en legde zijn handen op zijn rug,
de duimen ineen gehaakt. ‘Die kerel marcheert langs de kant heen en weer met
een air alsof hij bij de commando's heeft gezeten.’
Eddie had op basis van wishful thinking gesteld dat de meisjes in Friesland veel
gewilliger waren, maar daar had ik nog nooit wat van gemerkt, hoewel ik niet uitsloot
dat dat meer over mij zei dan over de meisjes. Ik vond ze eerder stugger,
afstandelijker. ‘Nou, des te beter,’ had Eddie gezegd, ‘dan zullen ze minder snel
protesteren.’ Hij zuchtte diep. ‘Wil je nou wat moois zien of niet? Als je een beter
voorstel hebt, moet je het zeggen. Als je maar weet dat ik vandaag geen zin meer
heb in voetballen, in tafeltennis en in driemansen klaverjassen met je oma.’ Hij
stompte speels in mijn buik. ‘Ze kennen ons hier niet, jongen, wat kan ons gebeuren?’
Hém kenden ze niet, bedoelde hij. Ik kwam al sinds mensenheugenis in dit zwembad.
Eddie wachtte mijn eventuele antwoord niet af. Elegant als een dolfijn gleed hij onder
water.
Eddie ging altijd alleen voor de categorie iets ouder dan wij, onder het motto: op je
tenen staan houdt je scherp. Met een nonchalant handgebaar wuifde hij mijn
tegenwerpingen weg. ‘Niet zeiken, Ricky, op dit gebied leer je het meest door mij
na te doen.’ Maar zijn sterkste punt
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viel niet te imiteren: zijn kleur. Op meisjes werkte zijn hazelnoothuid als een magneet.
Op vrouwen trouwens ook. Tijdens verjaardagen bij mij thuis ‘deed’ hij het prima.
Alle tantes wilden hem ook graag feliciteren met mijn moeders jaardag en knuffelden
hem uitgebreid. Eddie liet zich welwillend aflebberen en vond het niet erg dat er en
plein public werd geconstateerd dat zijn donkere huid zo zacht was en - nog veel
vreemder - niet afgaf. Ze smeerden hun handen nog net niet af aan hun kleding.
Eddie nam zijn wraak op in natura; schijnbaar per ongeluk veegde hij over een borst
of drukte hij op een dijbeen of bil van de betreffende tante.
Hij zwom naar een meisje dat naar een balovergooispel aan het kijken was. Kennelijk
vond hij haar de moeite waard, want hij klakte een paar keer met zijn tong als teken
naar mij en maakte een omtrekkende beweging om haar van achteren te benaderen.
Ik bleef in haar gezichtsveld ronddarren, zogenaamd completely minding my own
business. Ze lachte en klapte in haar handen als aanmoediging voor twee oudere
heren die een plastic strandbal aan het overtikken waren. Misschien wilde ze
meedoen en hoopte ze dat de bal een keer vlak bij haar zou neerploffen. Het leek
me een wat lullige bezigheid voor die kerels. Opblaasballen waren voor kleine
kinderen; wij gooiden over met een leren knikker of met een tennisbal. Het liefst een
gele of een gifgroene, maar een witte kon eventueel ook. New balls, please. Leuk
meisje trouwens, met lang, blond haar dat in natte slierten over haar schouders
afhing. Ze had een brandweerautorode bikini die mooi afstak tegen haar huid.
Donkerbruine sproeten op en rond haar neus. Ze keek naar me en ik glimlachte
werktuiglijk met een afgekeerd gezicht; stel je voor dat ze me straks kon aanwijzen.
Ze lachte terug en toonde een mooie, regelmatige rij tanden. Wat waren er toch
gigantisch veel leuke meisjes; met haar zou ik best verkering willen hebben. Dat
kon je prima bepalen op basis van een leuk koppie en een geile bikini, hoewel mijn
moeder altijd zeurde dat het om het karakter ging. ‘Ja, ma, natuurlijk, maar niet
heus.’ Eddie dook onder. Ik draaide mijn rug toe naar het meisje en deed alsof ik
wegzwom. Maar ik dook ook en keerde onder water honderdtachtig graden om.
Eddie was al bij haar en trok haar bikinibroekje naar beneden. Niet te ver, het elastiek
tot op de onderkant van haar billen.
Er gleed ongeloof over het gezicht van het meisje; dit had ze nog nooit meegemaakt.
Ze fronste haar wenkbrauwen en keek naar de strandbal die door de lucht zeilde
en naast haar neerspetterde. De zon had haar lichaam al aardig verkleurd, zag ik
aan de bleke huid onder haar bikinibroekje. Een dotje blondrossig haar hing sprieterig
boven haar geslacht als een polletje helmgras op een duinkling. Bliksemsnel schoten
haar handen in het water en trok ze haar broekje op haar plaats. Ze deed alsof er
niets was gebeurd en nam een snoekduik naar de strandbal. Met een dolenthousiaste
kreet sloeg ze hem met een volleybalopslag de lucht in. Eddie dook naast me op.
‘Zie je wel, ze durven niks te doen. Lekkere billen had ze, met op de rechter zo'n
onregelmatige plek van een pokkeninenting.’ Het wond me op en toch irriteerde me
de beschrijving van zulke details. Ik likte mijn lippen en keek naar het meisje dat
helemaal in het balspel opging. De rand van haar broekje zat naar binnen omgekruld
zodat een reepje witte huid op de stof lag en vastgeplakt leek aan haar bruine rug.
Als een beschuldigende vinger wees het me aan. De badmeester zat op zijn hurken
langs de kant en keek begerig, als een Zwitserse
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bankier naar een slapende rekening, in het glinsterende water. Waar maakte ik me
druk om; ze was het voorval al weer vergeten. ‘Mwoah, de voorkant viel een beetje
tegen. D'r doos was niet zo goed te zien en ik vind zwart haar mooier. Dat steekt
beter af.’ Mijn eigen schaamhaar was ook lichtgekleurd, zeg maar vaalblond. Onder
de douche vond ik de platgespoelde krulletjes er ondermaats uitzien. ‘Okay, dan
gaan we op zoek naar een wat donkerder type.’
Het wilde niet erg lukken. Bij de tweede was ik er te laat bij om nog iets interessants
te zien en de derde begon zo wild om zich heen te meppen in het water dat ik niet
eens in buurt kon komen. Het leek wel alsof een school piranha's op een prooi was
gedoken, zoveel reuring was er in het water om haar heen. Eddie en ik hingen naast
elkaar uit te blazen aan het boeientouw. Hij sloeg met een vlakke hand op het water.
‘Wat een hyperventilerende trut, zeg. Dat kutwijf deed net alsof ze vermoord werd.
Wel jammer dat je niks kon zien, want ik trok haar broek tot op haar knieën en onder
uit haar doos bungelde zo'n lichtblauw touwtje als een loodlijn naar beneden. Daarom
sloeg ze zo op tilt, denk ik. Ze stond dubbel voor lul. Of beter gezegd, dubbel voor
kut.’ Ik lachte zuinigjes. Vuilbekkerij had iets aangenaams omdat je je ongegeneerd
kon laten gaan - het haalde de druk van de ketel - maar het deed me ook machteloos
verlangen naar iets anders, iets hogers, iets onbereikbaars. Ik had altijd en overal
last van een overdreven schuldgevoel. Als ik me keurig netjes gedroeg, vond ik
mezelf een aangepast watje, als ik voor mijn doen uit de band sprong, maalde er
constant door me heen: ‘Waarom doe ik dit en wat schiet ik hier mee op?’ Alles wat
ik deed beschouwde ik eigenlijk als tegennatuurlijk. Maar dat weerhield me er niet
van om gewoon mijn steentje bij te dragen. Minachtend kwatte ik in het water. ‘Voor
straf had je een ruk aan haar touwtje moeten geven. Wat denkt die kuttenkop wel?’
Ik was opgelucht dat we het hier bij lieten. Ik sloot mijn ogen en koesterde me aan
de warmte van de zon. Hoe laat zou het zijn? Door een kiertje staarde ik zo lang
mogelijk in de richting van de in het westen wegzakkende zon. Recht erin kijken
zonder te knipperen lukte me niet; de felle stralen sneden als laserstralen dwars
door mijn oogballen heen. ‘Het is een uur of drie. Zullen we nog een poosje om en
om gaan bakken op het grasveld?’ Er waren nu vast wel meisjes die zich aan het
omkleden waren om naar huis te gaan. Eddie keek speurend om zich heen. ‘Nog
eentje.’ Hij drukte met een hand op zijn kroeshaar dat zo vettig was dat de
waterdruppeltjes er op bleven liggen. ‘We doen er nog eentje en we voeren de
moeilijkheidsgraad iets op.’ Onopvallend wees hij naar een vrouw van vijf-,
zesentwintig die in het diepe tegen de wand van het bassin aanleunde, met haar
armen uitgestrekt de steunrand vlak boven het water vasthoudend. Ontspannen
sloeg ze de activiteiten in het rustig geworden diepe gade. Haar gezicht en
opgestoken, blonde haar waren droog. Of ze was behoedzaam het water ingegleden
of ze hing al zo lang aan de rand dat ze in de zon was opgedroogd.
‘Doe even normaal, Eddie. Ze ziet ons op een kilometer afstand aankomen.’ Eddie
schudde zijn hoofd en fixeerde zijn blik op haar. Hij dacht zeker dat hij de zwarte
Fonz was: als hij met zijn vingers knipte, zou ze naar hem toe komen zwemmen en
zeggen: ‘Yes, master, your wish is my command.’ Dat mens is twee keer zo oud,
die grijpt je zo in je lurven.’ En
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mij erbij. Ik zag het al voor me; we zouden afgerost worden door de badmeester
met de groene baret en mijn oma moest ons bij het politiebureau komen ophalen.
Ik legde een hand op mijn vriends schouder om mijn gelijk overtuigender te maken.
‘Eddie, dat mens heeft vast een vriend of een man...’ Maar er kon geen argument
op tegen de vastbesloten blik in zijn ogen. ‘Zij ligt in het water speciaal op mij te
wachten’, zei hij. Nu wist ik zeker dat hij gek was geworden. Ik zag de vleesgeworden
overmoed die hier in Friesland voor de val ging komen. Hij stak zijn vinger de lucht
in. Werktuiglijk deed ik hetzelfde en met gekruiste vingers zeiden we: ‘Eén voor
allen, allen voor één.’ Ik wist dat dit slecht zou gaan aflopen. ‘Luister nou, D'Artagnan,
je weet dat ik veel vertrouwen heb in je charmante...’ Verder kwam ik niet. ‘We gaan.
Vamos a la playa.’ Langzaam zwom hij in schoolslag naar de vrouw die loom onze
kant op keek. Alleen zijn ogen, haar en een stukje rug staken boven het
wateroppervlak uit, als een kaaiman in boomstamvermomming. Het
stemmengeroezemoes vervaagde en ging over in het getsjierp van krekels.
Eddie was op een meter of vier van de vrouw, maar vertraagde niet. O nee, hè, ze
glimlachte naar hem; die tuthola dacht zeker dat hij haar kwam vragen of ze wat
zonnebrandolie te leen had. Ik zwom schuin achter hem en had voor de zekerheid
mijn duikbrilletje opgezet. Als we toch een nacht moesten brommen, wilde ik in ieder
geval iets hebben om over te fantaseren. Mijn ogen kneep ik samen zodat de bril
tevens als zwart balkje dienst deed. Ik bewoog mijn hoofd een paar keer met een
ruk opzij om de vrouw in te seinen dat ze moest moven. Maar ze was helemaal
geobsedeerd door Eddie die inmiddels onder water naar haar toe gleed. Met haar
onderrug hing ze tegen de wand van het zwembad. Haar onderlichaam zweefde
losjes in het water, gewichtsloos als een astronaut in het ruimtestation Mir. Golfjes
kabbelden klotsend tegen haar borsten aan die half boven het water uitdeinden.
Haar bikinibovenstukje dreef lusteloos om haar lichaam. Hield ze haar adem in of
had ze de strik van achteren losgetrokken? Ze nam haar armen niet van de rand,
maar sloot haar ogen en draaide haar hoofd schuin omhoog zodat de gloed van de
namiddagzon over de blos op haar wangen streek. Ze opende haar mond en ademde
zachtjes kreunend uit.
Met een proestend geluid dook Eddie naast me op. ‘Zie je wel dat ik gelijk had?
Mooi of niet?’ Ik negeerde de opgewonden klank in zijn gefluisterde woorden en
staarde naar het gezicht van de vrouw die zich nog steeds niet had bewogen. Dit
was toch verdomme niet te geloven? Dat wijf lag hier verdomme zo geil als boter
in het water en ik was vergeten te duiken. Ik liet me pijlsnel naar beneden zakken.
Haar broekje hing vlak boven haar knieën. Het textiel was zo strak gespannen dat
ze haar benen niet verder kon spreiden. Mijn eerste vrouwenkut in volle glorie die
ik op mijn gemak kon bekijken. Tussen het zwarte haar twee donkerrode, haast
bruine, dikke lippen. Daar achter vandaan wuifden twee rafelige, dunne flapjes als
zeeanemonen heen en weer. Van de opwinding werd ik helemaal wee in mijn benen.
Ademloos kwam ik weer boven. Eddie had zich op een meter afstand van haar
vastgeklemd aan de rand. Hij beduidde met een handbeweging dat ik tussen hen
in moest komen. Met twee crawlslagen was ik bij hem. Met mijn rug naar de vrouw
toe siste ik dat het mooi was geweest. Waar dat op sloeg, wist ik zelf ook niet. Een
ondefinieerbare vluchtangst bezorgde
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me krampen in mijn onderbuik. Ik voelde luchtbelletjes uit mijn zwembroek
omhoogborrelen. Aan het ongecontroleerde heen en weer schieten van zijn ogen
zag ik dat Eddie verder zou gaan dan ik zou willen en kunnen. Wilde hij me
deelgenoot maken uit solidariteit, uit vriendschap, of had hij me nodig als verlengstuk
om over zijn eigen grens heen te gaan? Maar er was geen tijd om eens even rustig
de ontstane situatie te evalueren; Eddie lachte me vierkant uit en drukte me met
mijn rug tegen de zwembadrand aan. De vingertoppen van de vrouw kriebelden in
mijn nek. ‘Kom op nou, man, zo'n kans krijg je nooit meer.’ Wat nou, kom op nou?
Ik dipte alleen mijn gezicht in het water en keek opzij. Ze had haar andere hand
tussen haar benen. Haar pols lag op haar geslacht. Helemaal scherp kon ik het niet
zien, maar ze drukte haar wijs- en middelvinger ritmisch bij zichzelf naar binnen en
weer naar buiten; d'r in, d'r uit, d'r in, d'r uit. Ik had een stijve van hier tot Siberië.
Eddie trok me aan mijn haar omhoog. ‘Niet kijken, sukkel, grijp haar vast.’ Hij wreef
gehaast over zijn mond. In zijn ogen dreef een hitsige glans. ‘Waar?’ vroeg ik
schaapachtig. ‘Jezus Christus, moet ik het je voordoen? Waar je wil, ze vindt alles
best.’ Zijn hand gleed over mijn buik naar beneden. Van schrik maakte ik een
beweging met mijn arm om de rand vast te grijpen en veegde over de schouder van
de vrouw. ‘Sorry’, zei ik automatisch. Eddie haalde mijn stijve lul uit mijn zwembroek.
‘Je staat op springen, man.’ Met zijn duim en wijsvinger kneep hij voorzichtig in mijn
eikel. Met langzame halen trok hij de voorhuid half naar achteren en weer terug.
Goddomme, wat een zalig gevoel. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was,
ontspande ik me en hing slap van genot tegen de wand. Het elastiek van mijn
zwembroek drukte op de gevoelige huid onder mijn ballen. Met zijn duim drukte hij
op de ontblote bovenkant van mijn eikel als een gearresteerde verdachte op het
stempelkussen voor een vingerafdruk. Steeds lichter werd ik in mijn hoofd; ik steeg
op in mezelf. Het verende, zwiepende geluid van kunststof; iemand dook van de
hoge. In de lucht boog hij dubbel, zijn benen veerden omhoog. Devoot legde hij zijn
handen tegen elkaar. Met de punten van zijn middelvingers opende hij het water
voor zijn lichaam.
Mijn zaad popelde om naar buiten te spuiten, maar ik wilde nog geen ontlading.
Deze staat van gelukzaligheid moest opgerekt worden, mocht wat mij betreft eeuwig
duren. Geen verantwoordelijkheid, geen beslissingen, geen angst; gewoon passief
in het luchtledige hangen. Ik keek naar beneden; door het gebroken licht leek de
gebeurtenis zich in een andere wereld af te spelen. Doordat alles een centimeter
of tien meer naar links zat dan in werkelijkheid werd de bruine hand om mijn witte
lid een onscherp tafereel dat elk moment kon vervagen en ophouden te bestaan.
Ik kon niet bevatten hoe ik hierin verzeild was geraakt en wat het betekende. Uit
mijn ooghoeken zag ik de tent in Eddie's Bermuda, maar ik had niet het lef - noch
de lust - hem net zo aan te raken als hij bij mij deed.
Eddie bleef geconcentreerd langs me heen kijken naar de vrouw en maakte een
slappe beweging met zijn vrije hand in haar richting; maar er zat geen overtuiging
meer in zijn aansporing tot daadkracht. Hij bleef me met gelijkmatige rukjes masseren
alsof het voor hem een routinekarweitje was; misschien dacht hij wel dat hij zijn
eigen lul in zijn hand had. Ik keek als een toeschouwer bij een tenniswedstrijd van
hem naar de vrouw. Zij draaide haar hoofd en opende haar ogen. Ze richtte haar
lichtblauwe
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irissen een fractie van een seconde op Eddie en maakte een grommend geluid. In
plaats van iets te doen, kwam ik klaar. De vrouw zette zich af tegen de wand en
zwom weg. Eddie liet me los en ging zonder nog iets te zeggen achter haar aan.
Alsof er een speedboot door het diepe was gescheurd, spoelden de golven tegen
mijn borst. Mijn lul maakte nog een paar naschokkende pirouettejes. Het sperma
kringelde door het water als de flarden rook uit een pistool dat zojuist is afgeschoten.
Willoos rustte mijn kin op mijn borst; weg was de goddelijke euforie. De lul van mijn
spiegelbeeld werd slapper en kleiner. De voorhuid gleed terug over de eikel; uit het
smalle spleetje zwieberde nog een draadje sperma dartel heen en weer. Ik kon me
niet voorstellen dat uit de ondoorzichtige wormdraden die als slingers na een feestje
in mijn schaamhaar kleefden, mensen konden groeien die leefden en stierven. Dat
maakte het gerimpelde vleeshompje tussen mijn benen tot een dodelijk wapen. Het
maakte me net zo triest als het donkergrijze metaal dat een aantal weken na mijn
verjaardag van onder het afbladderende zilver van mijn klapperpistool te voorschijn
kwam.
Jan Luitzen de Vries
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De stalen stemmen van Gudhrun en Björk
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Tegen het slot van het verhaal heeft de vrouw zich in zichzelf teruggetrokken, een
klooster is de omgeving van haar leven. Ze is hard geworden, gebleven eigenlijk,
en tegelijk kwetsbaar. In haar veeleisendheid heeft ze vier echtgenoten versleten en ze vraagt zich af of ze dat ooit gewild heeft. Haar zoon komt bij haar en vraagt
welk van haar vier mannen ze het meest heeft liefgehad. Ze omzeilt de vraag, haar
zoon dringt aan. Dan geeft ze toe: ‘Ik heb mij het ergst misdragen tegenover degene
van wie ik het meeste hield.’
Zij is Gudhrun Osvifsdóttir, de fascinerendste vrouw in de saga's van het
middeleeuwse IJsland. Traditiegetrouw geeft de Laxdaela Saga weinig informatie
over uiterlijk en karakter - de handeling moet voor zich spreken. Gudhrun is in haar
tijd de mooiste vrouw van IJsland en ook de intelligentste, zo wordt ze geïntroduceerd
aan het begin van haar tragedie. Een krachtige persoonlijkheid.
Wie zich een voorstelling van haar gezicht wil maken, kan nog het best te rade
gaan bij haar betbetovergrootvader Ketil met de Platte Neus, een lokale landheer
die in het jaar 890 Noorwegen achter zich liet om een van de belangrijkste
stamvaders van de IJslanders te worden.
Die platte neus intrigeert. Het suggereert Laps bloed, een echo van de Siberische
steppen, hetzelfde Siberië dat doorschemert in het gezicht van de fascinerendste
IJslandse van de twintigste eeuw, Björk Gudhmundsdóttir, vooral in de Aziatische
ogen. De IJslanders zijn niet allemaal blonde reuzen, er stroomt een mengsel van
Scandinavisch, Keltisch en Oeralisch bloed door hun aderen. Op de cover van haar
derde album Homogenic poseert Björk als extravagante Japanse, maar dat is
overdreven. Het zijn Siberische trekken, koud maar niet neerslachtig.
Fans met gevoel voor sentiment proberen Björk af te laten stammen van Harald
Schoonhaar, de koning met expansiedrift voor wie Ketil Noorwegen ontvluchtte.
Maar de IJslandse obsessie voor stambomen is in de loop der eeuwen verwaterd
en niemand weet meer wie er afstamt van de anti-feodale Noorse landheren en wie
van hun slaven. Björk mag dan zelf een Germaans wipneusje hebben, de lijn van
Ketil is veel aantrekkelijker om haar aan te knopen. Gudhrun is het beste culturele
anker voor de zangeres wier status van superster definitief gevestigd werd met een
optreden bij de MTV-Awards, waar ze vermomd als aardbei het podium betrad.
Ondanks de vele knipogen, vooral in haar videoclips, drukt Björk, net als Gudhrun,
in de eerste plaats tragedie uit. Haar teksten zijn een optocht van aarzelingen: there's
no map/ and a compass/ wouldn't help at all// I play dead/ it stops the hurting/ I play
dead/ and the hurting stops// how can you offer me love like that?/ I'm exhausted/
leave me alone// emotional landscapes/ they puzzle me// how can I explain how I
feel?
De laatste regel is afkomstig uit ‘Bedtime stories’, het nummer dat Björk schreef
voor haar geestverwante Madonna - hoewel Madonna's stijl meer het melodrama
is, tragedie op zijn Italiaans. Beide vrouwen hebben met Gudhrun een sterke
individualiteit gemeen, een onontbeerlijke karaktertrek voor heldinnen van het drama.
De stem van Björk drukt het verlangen van Oedipus en Elektra naar geluk uit,
constateert Magnús Thór Jónsson in het boekje bij Gling-Gló, het eerste album van
Björk zonder haar band The Sugarcubes. Hij had dichter bij huis kunnen blijven,
want Gudhrun is net zo goed een heldin die door een bloedig lot achtervolgd wordt.
Al op haar veertiende krijgt ze dromen die het haar aankondigen, maar toch ziet ze
geen kans eraan te ontsnappen.
Gling-Gló staat vol jazzy musicaldeuntjes, het album is een opmaat, lie-
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felijk van toon, zoals Gudhrun tot het moment waarop ze Gest Oddleifsson vraagt
haar dromen te duiden. Maar Björk toont ook al hoe je tegelijk kunt charmeren en
schreeuwen. De dromen zitten al in Gudhruns hoofd, ze weet alleen nog niet wat
ze betekenen.
Liefelijk schreeuwen, het is een kenmerk van het IJslandse landschap, waar
nauwelijks iets wil groeien, maar dat zich toch vastzet in de verbeelding, met zijn
lavavelden, gletsjers, hete bronnen, fjorden, watervallen en geisers die kleine golven
kokend water over hun rand stuwen voor ze tot een uitbarsting komen. De geiser
kabbelt en charmeert, maar fascineert pas door de kracht van zijn explosie.
De lijn van Gling-Gló trekt Björk, als een geiser van stem, door op Debut, ditmaal
met eigen teksten, ritmes en melodieën. In twee woorden vat ze haar karakter
samen: violently happy. Maar, voegt ze daar meteen aan toe: violently happy/ I'll
get into trouble/ real soon/ if you don't get here. Dezelfde boodschap brengt ze in
‘Big time sensuality’. Geluk vraagt om scherven, het drama loert altijd op zijn kans.
Natuurlijk, er zijn excuses genoeg om rond Björk een Eddisch mysterie te weven.
Haar naam, die haar een heilige boom (berk) meegeeft. De tatoeage, een kompas
van runentekens, op haar linkerbovenarm. Haar zoontje Sindri, dat ze noemde naar
de dwerg die Thors hamer smeedde. Maar nodig zijn dergelijke mystificaties niet.
Ook Gudhrun is geen heldin van mythische proporties. De Laxdaela Saga is geen
verhaal over geesten, kobolden en wraakzuchtige goden, het is geromantiseerde
geschiedenis over mensen die proberen even hard te zijn als de tijd waarin ze leven.
Het oude IJsland verwacht van vrouwen volgzaamheid, maar toont ook respect voor
degenen die niet kunnen zwijgen, zoals Gudhrun, maar ook Aud de Diepzinnige en
Hallgerd Hoskuldsdóttir, twee andere nazaten van Ketil die een prominente rol
spelen in de saga's. Er loopt een lijn van vrouwen met stemverheffing door de
IJslandse geschiedenis.
Gudhrun kan niet stilzitten. Ze moet participeren in haar maatschappij, die van
dramatische wendingen aan elkaar hangt. Ze manipuleert haar omgeving, begeert,
steelt en chanteert. Ze zet haar derde echtgenoot aan tot moord op de liefde van
haar leven, omdat die haar te lang wachten liet. Gudhrun is een actieve kracht in
de keten van wraak die de saga's tekent.
Björk verkent de uiterste emoties vooral op Post, haar tweede solo-album, de
neerslag van de meest agressieve en onzekere periode in haar werk tot nu toe. Het
enige zorgeloze liedje, ‘It's oh so quiet’, een terugkeer naar de musicaltoon uit de
tijd van Gling-Gló, is niet van haar hand. In ‘Hyper-ballad’ gooit ze haar frustraties
letterlijk van de klippen en observeert: I follow with my eyes till they crash/ imagine
what my body would sound like/ slamming against those rocks/ when it lands/ will
my eyes/ be closed or open/ I go through all this/ before you wake up/ so I can feel
happier/ to be safe up here with you.
Dit soort zelfoverwinning kent Gudhrun niet, het kost haar al moeite tegenover haar
zoon toe te geven dat ze überhaupt emoties heeft. De saga meldt verder alleen dat
ze bloost als Gest de doos van Pandora opent door haar de betekenis van haar
dromen uit te leggen.
Björk kent de halsstarrigheid van Gudhrun ook, maar wil er niet het woord ‘ik’ aan
verbinden. Ze laat het merken in ‘Isobel’, een ander nummer op Post. De tekst is
vrij obscuur, de schrijfster legde hem uit in een interview: ‘She falls in love with all
the wrong people and everybody gets hurt, especially she, because she doesn't
know about morality. She backs
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out and decides to isolate herself. That's why she's called Isobel.’
Dan draait Björk de rollen om, laat haar agressie de vrije loop. Waar Gudhrun de
rust op zoekt, zich terugtrekt om het psalmboek uit haar hoofd te leren, zint Isobel
op wraak. Ze traint een horde motten om de mensheid met monotoon gezoem tot
waanzin te brengen. De spiegeling moet toeval zijn, intuïtief aangevoeld door Björk,
die in haar interviews niet de indruk wekt veel op te hebben met papieren kennis hoewel ze Gudhrun ongetwijfeld op school heeft leren kennen. In het tijdperk van
Post is Björk nog niet toe aan verzoening of berusting.
Het derde album, Homogenic, is intiemer en intenser van toon dan zijn
voorgangers, misschien ook volwassener. In ‘Jóga’, dat gewijd is aan haar geliefde
en waar af en toe een zweem van Kate Bush in doorklinkt, zingt ze ineens: every
nerve that hurts you heal/ deep inside of me. In de videoclip bij ‘Jóga’ figureert de
digitaal opengesneden vulcanische bodem van IJsland, als visualisatie van de
emotional landscapes die van haar tong springen. Aan het eind van de clip zweeft
de camera haar lichaam binnen, waar zich opnieuw het grijsgroene noordse land
bevindt. Ze roept de metafoor zelf op. Björk klinkt zelfverzekerder, kan op een
vulkaan staan zonder angst te voelen, onzekerheid die op Debut en Post nog
nadrukkelijk figureerde. Homogeen is een mooi woord.
Toch dringt zich ook Gudhruns tweede droom op, waarin ze een zilveren ring
draagt die ze voor altijd wil houden, maar die op een onverwacht moment van haar
vinger glijdt en naar de bodem van een meer zinkt - een voorspelling van de
verdrinkingsdood van haar tweede man. Gudhrun is violently happy in haar tweede
huwelijk, maar ze vreest wat komen gaat. De tol van het drama. Björk houdt er op
Homogenic nog voorzichtig rekening mee in ‘5 years’ en in ‘Immature’: how could
I be so immature/ to think he would replace/ the missing elements in me?
De Laxdaela Saga zegt weinig over Gudhruns laatste jaren. Er volgt slechts een
korte epiloog nadat haar zoon haar bekentenis heeft aangehoord en zegt: ‘Ik denk
dat de waarheid nu verteld is.’
Dat Gudhrun IJslands eerste non werd, zegt voldoende. Ze kon haar
zelfvertrouwen niet meer aan zichzelf ontlenen en keerde zich voor de missende
elementen tot God. Het valt als een verlies aan strijdbaarheid uit te leggen, maar
ook als een verovering van de rust.
Uiteraard is Björk Gudhrun niet. De Gudhrun van Laxdaela Saga is een fictieve
heldin, gebaseerd op de historische Gudhrun, die de overgrootmoeder zou worden
van IJslands eerste geschiedschrijver Ari Thorgilsson. Gudhrun is gemodelleerd
naar de romantiek van een tijdperk. Björk regisseert haar eigen saga. Ze moet er
tenslotte zorg voor dragen dat anderen niet met haar persoonlijkheid aan de haal
gaan.
Wat Björk en Gudhrun bindt, is de gedrevenheid, de wil iemand te zijn,
onverbiddelijk als de omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Björks muzikale stijl is
dwingend, altijd gewikkeld in stuwende ritmes. Overvloedige orkestraties
ondersteunen het formaat van haar emoties zonder kitscherig te worden. Ze
schreeuwt en fluistert haar liedjes, ziet kans even charmant als agressief te zijn.
Het is het moederland, de klank van de stalen lucht, het gras tussen de rotsen,
mos dat omhoog klimt naar de smeltende gletsjer. De koudste vorm van blues.
Christian Jongeneel

Passionate. Jaargang 5

68

Ten slotte
Oscar Wilde en Jungle-ster Goldie sieren samen de omslag. Het vorig jaar
verschenen boek England is mine - Pop life in Albion from Wilde to Goldie van
Michael Bracewell is een eigenzinnige analyse van de Engelse cultuurgeschiedenis
van de twintigste eeuw. Bracewell behandelt in één adem door T.S. Eliot, de Pet
Shop Boys, W.H. Auden en Paul Weller om zijn centrale thema te illustreren: de
geleidelijke verwoesting van de Arcadische idylle van het Engels-zijn. Maar de
aanleiding voor mij om het boek te kopen was een andere: Bracewell kent in zijn
analyse een centrale rol toe aan een helaas al bijna vergeten popster.
Het Engeland van vóór WO I zag zichzelf als een wereldmacht met een rijke, nobele
traditie. In werkelijkheid brokkelde het koninkrijk af, bedreigde de nieuwe onderklasse
de elite, en werd Engelands positie in de wereld steeds geïsoleerder. De elite,
betoogt Bracewell, zag uit angst hiervoor steeds meer om naar een geïdealiseerd
verleden. Het Arcadische, landelijke Engeland waar de verscheurende klassenstrijd
nog niet heerste. Dit werd weerspiegeld in de cultuur, die toen nog door de
bovenklasse werd bepaald. De Bloomsbury-groep rond Virginia Woolf, bijvoorbeeld,
negeerde de maatschappelijke veranderingen en hield zich schuil in het bastion van
de hoge kunsten.
Oscar Wilde zette de rebellie tegen het Arcadische Engeland in, met dat typische
mengsel van afschuw en liefde voor zijn vaderland. Hij werd opgevolgd door de
Vorticisten, onder aanvoering van Ezra Pound en Wyndham Lewis. Hun Engeland
was geen uitgestrekt, vredig weidelandschap, maar een geïndustrialiseerd en
verstedelijkt land vol verwarring en uitbuiting. Het romantische verleden bestond
wat betreft de Vorticisten niet meer, en de toekomst bood weinig hoop. Er zat niets
anders op dan uiting geven aan hun woede - wat dat betreft waren zij de punks van
hun tijd. De Vorticisten zetten daarmee de vernietiging van het idyllische Arcadië
definitief in gang.
Vanaf eind jaren vijftig nam de opkomende popcultuur deze rol over van de
literatuur. Popmuziek was een goedkoop, toegankelijk medium voor de lagere klasse
om haar gevoelens van onvrede uit te drukken. Een enkele popmuzikant - Mike
Oldfield - probeerde nog de sfeer van het oude, landelijke Engeland terug te halen.
Maar de belangrijkste popgroe-
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pen vertolkten de zucht naar bevrijding van jongeren in de moderne
grotestadscultuur. The Who, The Stones, The Sex Pistols, Joy Division... zij
verklaarden de Engelse tradities de oorlog of negeerden ze totaal. Want de beste
popmuziek gaat over de meest directe gevoelens: lust, frustratie, onmacht, wat dan
ook. Daarin is voor de glorie van weleer geen plaats.
Toch maakte ook in de popmuziek onvrede plaats voor berusting. De
woede-explosie van de punk in '77 was binnen een jaar uitgeput. Punk werd een
modeverschijnsel voor de middenklasse, en het is inmiddels bekend dat zelfs The
Sex Pistols een uitvinding waren van de slimme zakenman Malcolm McLaren.
Bracewell typeert de periode direct na de punk met de term The Style Culture.
Het was de tijd van de decadentie, de tijd van ABC, Ultravox, Duran Duran, The
Human League. Deze groepen kenden geen engagement en hielden zich bezig
met mode en stijl. Bovendien versterkte de opkomst van de videoclip hun
preoccupatie met uiterlijkheden. En wezenlijk veranderd is de popwereld sindsdien
niet meer. Bracewell citeert Pet Shop Boy Neil Tennant: ‘Everything has become a
“phenomenon”, in inverted commas,’ en concludeert dat de media de popwereld in
hun greep hebben gekregen. Zij creëren de trends en de popsterren nemen een
houding aan van ironische vrijblijvendheid. Ze doen alles om de aandacht van de
media te behouden, want daarvan is hun succes afhankelijk. Persoonlijke
kwetsbaarheid is daarbij taboe. Het gevolg is ‘a galloping loss of identity.’
Bracewells sombere betoog kent een lichtpunt in de beschrijving van Morrissey,
‘The Last English Pop Star’. Morrissey zette alle heersende waarden in de popmuziek
op hun kop. Met zijn groep The Smiths (de naam alleen al) pleitte hij voor het
persoonlijke en het alledaagse, het niet-glamoureuze. De eenvoudige, tijdloze
gitaarpopsongs van Johnny Marr waren het perfecte vehikel voor Morrissey's teksten,
vol onzekerheid en soul-searching. Zijn onvervalste romantiek ging gepaard met eindelijk weer - een fascinatie voor het Engelse verleden. Als een moderne Oscar
Wilde spotte Morrissey met allerlei Engelse instituties, maar hij deed het met liefde.
The queen is dead, heette de beroemdste Smiths-Ip, maar ook zong Morrissey:
England is mine. De hoezen van de Smiths-Ip's en -singles, met Engelse working
class iconen zoals Yootha Joyce van de comedyserie George en Mildred, pasten
daar perfect bij.
Voor zover The Smiths als popgroep ‘modern’ waren, deden ze dat klungelig en
parodiërend, zoals in de videoclip van ‘Stop me if you think you've heard this one
before,’ waarin Morrissey op de fiets door een grauwe stadsbuurt rijdt, gevolgd door
een stel lookalikes en fans met Smiths T-shirts. De doelloze Morrissey gaat maar
wat rondjes draaien, terwijl één van de fans van haar fiets valt. Nog altijd een
vermakelijk commentaar op het popsterrendom.
Helaas eindigt Bracewells boek vrijwel direct na het uiteenvallen van The Smiths
in 1987. De danscultuur van nu, met Goldie als symbool, doet Bracewell in enkele
pagina's af. Alsof er na de glorietijd van The Last English Pop Star nauwelijks iets
interessants is gebeurd in de Engelse popscene. Maar Morrissey is nog steeds
actief, als solo-artiest. Hij is een marginale figuur geworden, wiens platen alleen
nog door verstokte Smiths-fans zoals ik gekocht worden. Zijn werk zal me altijd
blijven fascineren, maar het heeft iets vermoeids gekregen, alsof hij naar
onderwerpen moet zoeken. Op zijn laatste plaat zingt hij over flirtende glazenwassers,
en over twee ex-collega's van The Smiths van wie hij een rechtszaak om royalties
heeft verloren. De bijtende spot van weleer is verdwenen, en het lijkt erop dat hij
zijn strijd tegen de tijdgeest heeft opgegeven.
De invloed van The Smiths is dan ook gering gebleken. De huidige Britpopbands
zoals Pulp en Blur hebben de ironie weer hoog in het vaandel, en introspectie is
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meestal ver te zoeken. Ze refereren in hun teksten wel naar het Brits-zijn, maar op
een komische, willekeurige manier. Het in potentie geweldige Oasis is meer een
mediaverschijnsel geworden dan een popband, en lijkt - misschien wel daardoor alweer over het creatieve hoogtepunt heen. Ook een verschijnsel als The Spice
Girls is puur marketing. En intussen is de dansmuziek toonaangevend, met anonieme
DJ's als de popsterren van nu. Het lijkt wel decennia geleden dat de misschien wel
allerbeste Smiths-single ‘Panic’ in de hitlijsten stond: Hang the blessed DJ, because
the music they constantly play, it says nothing to me about my life.
Erik Brus
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Over de auteurs
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Abdelkader Benali ('75) was in één klap Bekende Nederlander toen zijn debuut
Bruiloft aan zee genomineerd werd voor de Libris Literatuurprijs. Dankzij de speurzin
van een Nova-cameraman werd ook bekend dat de veelbelovende jonge schrijver
restjes macaroni laat aankoeken in de woonkamer van zijn Leidse studentenhuis.
Erik Brus ('64) overleefde onlangs een aanslag door de gevreesde Rotterdamse
dichter Jules D. Eindredacteur Brus fietste 's nachts naar de afterparty van Geen
Daden Maar Woorden, toen D. met zijn wagen de hoek van het Bibliotheektheater
om scheurde. Brus: ‘Dit is een gebeurtenis die mij altijd bij zal blijven...’
Het drama rond Niels Carels ('77) neemt steeds ernstiger vormen aan. Carels zelf
zegt neerlandistiek te studeren in Amsterdam en als redacteur van Nymph hoopvol
gestemd te zijn. Zijn voorkeur voor deprimerende popmuziek en naargeestige films
verontrust echter zijn omgeving.
Leidt Alex Dabrowski ('65) een dubbelleven, waarin hij onder verschillende
schuilnamen in de literaire ondergrondse actief is? Van een afstandje lijkt de notoire
feestganger een saai kantoorleven te leiden, maar volgens sommigen publiceert hij
nog steeds.
Richard Dekker ('69) parkeert zijn drank in andermans koelkast. De anders zo
voorkomende Dekker ging hierover recentelijk een verbale confrontatie aan met
hoofdredacteur Van Strien. Bevriende redactieleden konden door tijdig ingrijpen
erger voorkomen.
Arie van der Ent ('56) is een Nederlands romancier-dichter-vertaler. Studeerde
Russisch aan de Rijksuniversiteit Leiden, onder Karel van het Reve. Vertaalde o.a.
Toergenjev, Raspoetin en Victor Jerofejev. Heeft in 2007 het domineesland boos
de rug toegekeerd en is nooit meer teruggeweest. Hij liet twee vrouwen en vier
kinderen achter.
Christian Jongeneel ('69)
is de wanhoop nabij, zeggen zijn kennissen. Jaren geleden trok hij zich terug in
een wijk beneden de Maas, waar niemand hem durft te bezoeken. Alleen een zware
operatie lijkt de gevierde wetenschapsjournalist nog te kunnen redden.
De breuk tussen J.W. Oerlemans (dichter sinds '62) en Bert Bakker is definitief!!!
Na vijf gelukkige bundels brak de voormalige hoogleraar moderne geschiedenis uit
Rhoon met de Amsterdamse uitgever. Zijn bundels Vreemd achter wandelend met
de adem van gisteren en Groot geworden van herhalingen zullen verschijnen bij
Querido.
Thom Schrijer ('37): ‘Ik ben de gelukkigste grootvader van Rotterdam, althans van
degenen die zich intensief met poëzie bezig houden. Daar heb ik nu dankzij de VUT
tijd voor. Als jullie eens wisten hoeveel plezier je met zo'n kleine rakker beleeft...’
Efraim Sevela ('29) is een Russisch schrijver in de beste (zwart)humoristische
traditie. Recent zijn van hem 5 delen verzameld werk verschenen. Vorig voorjaar
kwam zijn roman Verkoop je moeder! uit bij uitgeverij De Wereldbibliotheek. En
deze lente zal de Decamerone-achtige roman De helden van het badhuis verschijnen.
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Waarom Giel van Strien ('65) zijn haar blondeerde en een nieuwe bril aanschafte,
blijft een raadsel. De gedreven hoofdredacteur ontkent dat hij onherkenbaar wil zijn
voor de vele schuldeisers van Passionate.
Kees Versteeg ('59) werd tijdens Geen Daden Maar Woorden gesignaleerd op de
damestoiletten. Volgens de sympathieke aforist was hij daar voor een performance,
ooggetuigen kwamen echter met heel andere verhalen...
Jan Luitzen de Vries ('60) is neerlandicus, schilder, journalist, ontwerper van
brochures, hoofdredacteur van een personeelskrant, docent communicatie en
schrijver. En bovendien dolgelukkig met zijn kinderen. Zijn roman Koningsoffer,
waarvan een fragment in dit nummer te lezen is, verschijnt in het najaar van 1998
bij Querido.
Klaas de Wit ('25) publiceerde al twee romans voordat de redactieleden van
Passionate geboren waren. In een exclusief gesprek met dit blad, in de tuin van zijn
huis, verklaarde hij daar heel gewoon onder te zijn gebleven.
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GEEN DADEN MAAR WOORDEN 1998 / Raoul Goudvis
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GEEN DADEN MAAR WOORDEN 1998 / J.A. Deelder
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In den beginne
‘De poëzie is het enige massamedium waarbij het aantal producenten groter is dan
het aantal consumenten. Want hand in hand met de behoefte gedichten te maken,
gaat de afkeer om ze te lezen,’ schrijft de Duitse essayist Hans Magnus
Enzensberger in het maartnummer van De Gids. De constatering mag dan niet
revolutionair zijn, ze vat wel uitstekend samen waarmee een redactie van een literair
tijdschrift geconfronteerd wordt. Waarbij het mij er niet zozeer om gaat dat de poëzie
meer producenten dan consumenten kent, alswel dat veel dichters geen poëzie
lezen, of er zelfs helemaal niet in geïnteresseerd zijn. Deze merkwaardige
onverschilligheid beperkt zich echter niet alleen tot het dichtvolk maar doet zich ook
gelden bij sommige beoefenaars van de andere literaire genres.
Uit recent onderzoek van Stichting Schrijven blijkt dat maar liefst een miljoen
Nederlanders schrijven. Voor het gemak ga ik er vanuit dat het hier werk met literaire
aspiraties betreft en hoop ik dat de onderzoekers schrijvers van dagboeknotities en
medewerkers aan het periodiek van de lokale postduivenvereniging niet
meegerekend hebben. Van het astronomische aantal schrijvers wendt een klein
deel zich tot de redactie van dit tijdschrift met het verzoek hun ingezonden werk te
publiceren.
De redactie van Passionate had bij de oprichting het uitgangspunt om het werk
van onbekende auteurs te publiceren. Zo bestond zeker bij mij het idee dat de wereld
van uitgevers en literaire tijdschriften hermetisch gesloten was en niet geïnteresseerd
in het werk van schrijvers die daar buiten actief waren. Al snel bleek niet zozeer de
literaire wereld als wel mijn opvatting daarover hermetisch gesloten te zijn: bij menig
uitgever en in vele literaire tijdschriften debuteert jaarlijks een groot aantal auteurs.
Deze popperiaanse falsificatie leidde tot een radicale verandering in mijn kijk op
de literaire markt. Zo stelde ik de redactie van Passionate voor om ons niet langer
tot onbekende auteurs te beperken. En aangezien al die mogelijkheden tot publicatie
voor mij nergens toe hadden geleid, besloot ik mijn poëzie maar aan de Roteb mee
te geven. Want als mijn werk niet op de vuilniswagen kon komen, dan er maar in.
De redactie nam het besluit haar oorspronkelijke uitgangspunt om debutanten
een kans te geven te handhaven. Die zouden voortaan kunnen meeliften op de
kwaliteit en bekendheid van reeds publicerende auteurs.
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Terugkijkend op de nummers die Passionate sindsdien heeft uitgebracht blijkt dat
er regelmatig debutanten in het blad verschijnen. Maar niet alleen de auteurs die
hun ongevraagde bijdrage publiceerden, ook de schrijvers wier kopij werd afgewezen
konden op belangstelling van de redactie rekenen. Passionate wil namelijk
beginnende auteurs vooruit helpen door zo goed mogelijk te motiveren waarom een
bepaalde bijdrage niet voor publicatie geschikt is. Anders gezegd: zonder een
hautaine houding aan te willen nemen geeft de redactie inhoudelijke kritiek op de
ingezonden gedichten en verhalen.
De ervaring leert echter dat er maar weinig auteurs zijn die hiervoor open staan.
Veel inzenders hebben nog nooit een nummer van Passionate opengeslagen en
er totaal geen idee van wat voor tijdschrift het is. Andere auteurs sturen hun hele
oeuvre van om en nabij de 857 bladzijden op, inclusief de met ballpoint aangebrachte
verbeteringen. Weer anderen zien in een kritische brief een aanmoediging om nog
meer van hetzelfde in te zenden. Adviezen om het werk nog eens rustig te bekijken
worden een dag later beantwoord met een stapel verhalen van het soort waarvan
de redactie er al tien heeft gelezen. Nog weer anderen gaan over tot stalking, door
de redactie op een dagelijks bombardement van kopij te trakteren. En sommigen
reageren met rancuneuze brieven: ‘Want als het dollarteken $ inderdaad jullie doel
is, dan schieten jullie wel erg ver er naast - te meer omdat jullie niet weet welk
(schrijvers-)pseudoniem achter mijn te gebruiken na(a)m(en) schuil gaat. Dom,
onwetend jong volk. Jullie tijdschrift zal dus ook al geen lang leven beschoren zijn.
Ik ten minste zal nimmer in de boekhandel er naar vragen,’ dreigde een Haags talent
na een afwijzende brief. Het minste incasseringsvermogen had echter een auteur
die mij een week lang telefonisch terroriseerde en de mening was toegedaan dat
de nazi's mij waren vergeten te vergassen. En dat terwijl ik in 1965 geboren ben.
De redactie van Passionate is niet de aangewezen coach voor de literaire
ontwikkeling van een auteur. Schrijversscholen zijn daarin gespecialiseerd en toch
volgt er van die een miljoen schrijvers slechts een kleine minderheid een cursus bij
't Colofon in Amsterdam of de SKVR in Rotterdam. En als je dan niet meer naar
school wilt: waarvan kun je meer leren dan van al die poëziebundels en romans die
wel uitgebracht zijn.
De onwil van veel auteurs om zich in het vak te bekwamen duidt er op dat er bij
het streven naar publicatie andere motieven meespelen. In het maart-aprilnummer
van het tijdschrift Schrijven zegt Lidewijde Paris, uitgeefster bij Nijgh & Van Ditmar:
‘Een heleboel mensen willen gewoon geen boek schrijven, maar schrijver zijn. Ze
willen op tv, willen aandacht.’ Ook ik heb de indruk dat voor veel inzenders de
beoogde publicatie louter een middel is om aandacht te krijgen. Gepubliceerde
verhalen, gedichten, columns of aforismen moeten compenseren wat het persoonlijke
leven niet brengt. Ik durf zelfs de stelling te verdedigen dat deze auteurs acuut het
schrijven staken wanneer ze wat vaker erkenning, een schouderklop of wat warmte
krijgen, of wanneer ze maar een beetje van die perverse seks hebben waarover ze
hele verhalen weten vol te schrijven.
De reden waarom de letteren zo'n grote groep ‘oneigenlijke beoefenaars’ hebben
is waarschijnlijk dat de taal zo dicht bij ons staat en dat aan het schrijven zo weinig
kosten zijn verbonden. Wie dagelijks dure verf moet kopen zal zichzelf snel voor de
keuze plaatsen: wil ik echt een kunstenaar worden en mij in het vak bekwamen of
kies ik een andere kunstdiscipline? Waarna men als vanzelf bij de letteren terecht
komt. Want schrijven heb je op school geleerd en een tweedehands computer en
matrixprinter zijn snel aangeschaft.
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Als redacteur van een literair tijdschrift mag je je echter niet door die ‘oneigenlijke
beoefenaars’ laten ontmoedigen. Wat dat betreft neem ik een voorbeeld aan Jana
Beranová, docente aan 't Colofon en de SKVR. De vertaalster en dichteres is toch
zeker tien jaar ouder dan ik, maar staat als geen ander open voor het werk van
debutanten. Zo sprak ik haar onlangs bij de presentatie van de nieuwe dichtbundel
van Theo Verhaar, Nawakker. Daar vertelde ze me over een talentvolle dichter die
bij haar een cursus volgde en ik op mijn beurt haar over de poëzie van een
onbekende stadgenoot. Totdat bleek dat we het over dezelfde dichter hadden. Twee
van zijn gedichten treft u in dit nummer aan.
Giel van Strien
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De dichter en de stad
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Kom! Laten we nu het verhaal vertellen,
het verhaal van de dichter en de stad,
de stad waar hij werd geboren en opgroeide,
waar hij zijn vrienden had, en vijanden,
waar hij zijn glorie en zijn nederlagen beleefde,
en waar hij onder erbarmelijke omstandigheden stierf.
Sommigen zeggen dat de onverschillige stad,
die geen boodschap aan zijn woorden had,
hem aan zijn lot overliet, tot in de dood.
Anderen beweren dat hij, die de werkelijkheid
isoleerde in poëzie, door de werkelijkheid werd
achtervolgd en geïsoleerd werd door de stad,
nadat hij haar diepste geheimen had geopenbaard.
Wie was hij? Wij noemen pas aan 't eind zijn naam.
Wie hem heeft gekend zal reeds verstaan
over wie ons verhaal gaat. Maar genoeg gepraat.
Luister! Dan vertellen wij nu het verhaal,
het verhaal van de dichter en de stad.
En laten we dat doen op homerische wijze.
Nee, niet met de dreun van de blinde ziener,
want daar zouden wij onze tong op breken,
onze oren zouden niet weten wat ze hoorden,
wij zijn kort van stof, als arbeiders,
die een boot met natte huiden hebben gelost.
Wij denken aan de avonturen van de slimme man,
omdat de dichter over wie wij het hier hebben
voor zijn eindexamen van het gymnasium slaagde
met een tien voor zijn vertalingen van Homerus
en trouwens ook van Herodotus, die andere zwerver.
Is er een mooier begin denkbaar voor een dichter?
Een jongen nog, die met meer dan gewone interesse
de avonturen bestudeerde van de man van duizend listen,
de stedenverdelger, die tien jaar moest vechten
en evenzovele jaren rondzwierf en lange tijd
zinloos uitkeek over de lege, onafzienbare zee,
voor hij zijn vrouw en zijn zoon terugzag:
Waar is de andere landloper?
Waar is de bereleider?
Waar is het bloemenmeisje?
Waar is de brandstichter?
Waar is de echtgenote?
Waar is de eigenaar?
Waar zijn de gefopten?
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Waar is de geldwolf?
Waar is de grootste fat?
Waar is de harlekijn?
Waar is de hond?
Waar is de hovenier?
Waar is hij?
Waar is de indiaan?
Waar is de jager?
Waar is zijn kamer?
Waar is mijn kalf?
Waar is de kelnerin?
Waar is de kunstrijdster?
Waar zijn de laarzen die gerepareerd moeten worden?
Waar is het meisje gebleven?
Waar is de Page?
Waar zijn mijn twee passagiers toch gebleven?
Waar is mijn moeder?
Waar is nu de moeder met de Gids gebleven?
Waar zijn de 4 politiedienaars en hun brigadier?
Waar is Rinaldo Rinaldini?
Waar is de ruiter?
Waar is de Ruiter?
Waar is de schilder?
Waar is de spion?
Waar is de straatjongen?
Waar is de Turk?
Waar is het varken?
Waar is het verloren schaap?
Waar zijn de vissen?
Waar is mijne vrouw en mijn kind?

II
Een dichter wordt geboren uit de eerste woorden,
die hij hoorde, zijn eerste keer van huis.
Zijn taal is er een voor de goede verstaander,
de vriend, die maar een half woord nodig heeft,
en later, het publiek, dat geen andere goden kent
dan de idolen van de muziek, de kunst en de poëzie.
Aha, de poëzie, dat gebedenboek van de wereld
en haar geschiedenis zonder jaartallen,
die begint met de strijd om een vrouw, de mooiste.
Haar naam is niet Helena, maar Lenie, Joke of Coby,
haar vader is geen koning, maar een kalme kraandrijver,
bekwame plaatwerker, haar paleis een lage woning
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in een buurt die wordt beheerst door stoere strijders,
kroonprinsen van kleine koninkrijken, zonen, broers
die luisteren naar namen van één lettergreep,
erfgenamen van loonslaven en opstandelingen
die niets anders bezitten dan spieren,
handen als kolenschoppen, vuisten van staal:
Hij gaat graag door voor rebel
denkt eigenlijk: ben rebel, snelle
torpedeerder van een heilig huis, een tempel,
dwergstaat liever, liever
nog een land, ja liever wel
het mutileren van een land.
Hij gaat graag door voor Fidel Castro van Havana
of Achilles (maar dan zonder pees),
denkt eigenlijk: ben Fidel Castro van Havana,
ben Achilles (en gelukkig zonder pees)
Over geluk gesproken. Hij kan het niet op,
is overgelukkig. Laat hem. Ken hem:
één handicap, al-vleselijk, spiernaakt op een hoge schoen na, één
komplete geëcarteerde zenuw.
Hij trappelt een eind weg met zijn hoge schoen
Trappelt (maar raak)
met zijn engelse zieke poot. Zielepoot,
weet soms kostelijk
duidelijk een bevel bij elkaarte blaffen. Waf! Waf! Waffel!
Waffen nieder!
(Je kunt zeggen wat je wilt).

III
Wij spreken van de man die zoveel rondzwierf
door zijn eigen Troje, dat werd verwoest
toen hij een kind was, een jongen van vijf.
Zag hij de Heinkels uit het Oosten komen,
zag hij de bommen vallen, de brand aan de overkant
van de rivier, stad verwoest door vlammen.
Hij groeide op aan de kant van de havens,
kindertijd met uitzicht op schepen, kranen,
silo's, loodsen, met mos begroeide kaden,
waar het rook naar teer en rottende matrassen,
waar hij ging vissen op voorn en baars
in het afvalwater van de havermoutfabriek
waar de parlevinkers dronken en handel dreven
in de cafés op de laan langs het water,
als bij het vallen van de avond in de straten
de strijd tussen de ongekroonde koningen
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van de buurt oplaaide en hij, kleine Achilles
door de lafhartig meesmuilende jongens en meiden
tegen de muur werd gedreven en streed tegen
de krachtige stomp van de jongen, wiens hand
werd verbrijzeld door een ijzeren bint dat losbrak
uit een hijskraan, tijdens een excursie in de haven,
maar volgens de kleine mythologie van de kinderen
door zijn vader met een bijl werd afgehakt.
Ken hem:
zijn manier van knechten: portret
van de vijand - hij is geen held
in tekenen - maar slaagt ereis
op goed geluk: stuntelige doorsnee. Lijkwit, bloedrood de kleuren
en voor de zekerheid een onderschrift:
DIT IS DE VIJAND
Slaat hij ook munt uit de vijand? Si,
smartegeld: een beeldenaar betekent een onthoofding.
Er klopt iets niet (?):
vliegtuigen vliegen voor hem. Storten neer,
dolle veren.
Hij torpedeert wel tempels,
hij mutileert wel landen,
hij bombardeert wel, bombardeert zichzelf
bijvoorbeeld, tot Fidel Castro van Havana
of Achilles.
Maarrr
zijn bombardementen blijken bombardementen
van een maquette.
Hier klopt iets niet.
Wat klopt er niet?

IV
Stompzinnig gevecht. Maar hij was sterk
en niet bang, hij beet tot er bloed vloeide
en hij vluchtte door vreemde zijstraten,
waarboven de zeekastelen traag voorbijgleden
en hun schaduw over de lage huizen wierpen,
op weg naar de wereldzeeën, en de emigranten
aan de reling afscheid namen van het door oorlog
en vernietiging geteisterde Europa, terwijl de platte
zwarte boten met een dekknecht in het gangboord
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Bibliotheektheater Rotterdam (eind jaren '80)
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stroomopwaarts voeren naar het land van de voormalige
vijand, inmiddels dik bevriend met de gehavende stad,
vanwege handelsbelangen: Navigare necesse est,
vivere non est necesse, schreef Plutarchus
over Pompejus, kapitein van de graanvloot,
die bij slecht weer onder zeil ging voor Rome.
En zijn stad schreef in haar vaandel, tot heil
van haar bewoners: Varen is nodig, leven is niet nodig.
Wat moet een dichter in een stad zonder woorden?
Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) is,
u moet het weten,
‘ontwerper van Neerlands grondwet,
voorstander van vrijen handel,
trouw aan Nederland en Oranje.
Deze Gijsbert Karel van Hogendorp
zat eerst in de tuin van onze sociëteit.
Onze sociëteit is al lang gesloten
door een geintje met de politie.
Gijsbert Karel van Hogendorp is weggepromoveerd
naar de beurstrappen.
Snotapen klimmen op zijn schoot
Doorzakkers pissen op tegen hem
en tegen de grondwet van 1814.

V
Zijn vader, - nazaat uit een familie van vertellers,
van verhalen over het boerenleven, polderbedijking,
graanhandel, de havens en de zee - was chauffeur
bij de posterijen, een onverbiddelijke besteller,
brenger van boodschappen in gesloten enveloppen,
facturen, vrachtbrieven, geheime zendingen.
Hij reed door een stad die er niet was, trams
reden door straten zonder einde, zonder huizen,
door bochten die geen verrassing boden.
In dit Troje deden de bewoners boodschappen
in warenhuizen van hout die inderhaast waren
opgetrokken, ze aanbaden de goden van het witte doek
in de bioscopen tussen de puinhopen en bouwputten
waarhoven een orkest van heimachines met dreunende
akkoorden de symphonie van de wederopbouw speelde.
De geboorte van de nieuwe mens werd aangekondigd
in bouwplannen, beursberichten, reclameteksten,
in een stad vol vlaggen, in een stad vol mist.
Je kent het wel: een middag wachten
tot het gaat misten. Wachten
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tot het donker wordt. Of avond wordt. Hij
(ik heb het over hem) kijkt,
ziet lege bussen
die koppig starten, de stad in - op zoek naar meer mist
Stemmen van mensen. Oproer? Bijval?
Hij herkent ze, de stemmen. De mensen
kent hij niet - nooit gekend.
Je kent het wel: pijnlijk nauwkeurig
kan hij je zeggen (maar hij doet het niet):
‘Nu gaat de telefoon.’
En dan gaat de telefoon. De angst
dit aan te voelen. En de angst (nog groter)
zich na tien, elf juiste voorspellingen te vergissen
De mist is binnen.
Reeds zijn de radiatoren verkild.
Hij trekt zijn benen op. Wacht.
Het wordt donker. Of avond.
Hij trekt huiverend een haar uit zijn pols.

VI
We schrijven jaren vijftig, de stad kruipt
uit een vlakte van modder en zand tevoorschijn,
wil in haar nieuwe gedaante bestaan: staat
maken, straten maken, haar havens herstellen,
het leven van voor de oorlog voortzetten.
Maar er is een andere oorlog, de koude,
onder is boven, er hangt een waterstofbom
in de hemel, en: de stad is beide: hemel en hel
Een verhouding met een getrouwde vrouw idem.
Laat staan een verhouding met een getrouwde
vrouw in een stad. Laat staan een verhouding
van een dichter met een monogame stad,
die trouw blijft aan haar opdracht te zwijgen
waar het zonder woorden kan. Waarom? Daarom.
Daarom debuteert de dichter: met andere ogen
Hij geeft een voorbeeld van gezichtsbedrog:
Nergens een nis (die moderne architectuur!)
en daar dreunt het beton al:
de stappen der geslepen assistenten.
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VII
Bevrijd uit de klauwen van de cycloop,
- die ieder kind gevangen houdt,
tot het weet hoe het monster te misleiden,
het oog uit te steken, zich groot te maken,
op te vallen - steekt hij definitief
de rivier over, van de vette, vaderlijke
klei naar het verraderlijk veen - en reeds
denkt hij aan zijn jeugd
als een cyclus in de verleden tijd:
Ik kwam gek uit de hoek.
Ik struikelde over mijn woorden.
Ik zei maar wat.
Ik wist niet wat ik moest zeggen.
Ik zei niks.
Ik sloot me aan bij de vorige spreker.
Ik had kapsies.
Ik was onzakelijk.
Ik had geen geld.
Ik had klamme handen.
Ik schaamde me.
Ik had geen geduld.
Ik was naïef met wijven.
Ik kon niet dansen.
Ik was stug.
Ik wou opvallen.

VIII
: Wat trekt je in het schrijven?
: De mogelijkheden. Die lettertjes.
Het is een kracht die mij inschakelt.
Het moet, het moet gewoon.
: Altijd schrijver willen worden?
: Nee, detective eigenlijk. Speuren.
Journalistiek. Ik ontdekte die
copywriting. Dat is het geworden.
: De literatuur toen je begon?
: Wij hadden te maken met de Vijftigers.
Wij moesten ons afzetten.
Nieuwe poëzie maken.
: Je ontmoette een vriend?
: Ik zag hem op een schoolavond
met een saxofoon. Daar viel ik voor.
Hij schreef ook gedichten.
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: Later wilde je hem vermoorden?
: Die vete? Om een wijf was dat.
Een uitlaatklep voor de spanningen.
Die waren er. Het liep uit de hand.
: Jullie begonnen een tijdschrift?
: Een nieuwe datum in de poëzie.
Streep door Vijftig. Geen lyriek meer.
Aanvaarden van de realiteit.
: En de anderen?
: Als het ons niet beviel, dan pleurden
we iemand eruit. Radicaal was dat.
We bleven met z'n vieren over.
: Welke opvattingen deelden jullie?
: Afkeer. Afkeer van veel: van halve zolen,
van andere auteurs, schrijvers,
van kunstenaars vooral, Terpen Tijn figuren.
: Hoe Rotterdams is dat?
: De kern waren wij, bevlogen Rotterdammers.
Dat is heel wat voor een Rotterdammer,
dat ie bevlogen is. Het is hier geen artiestenstad.
: Een artiest in een stad die geen artiestenstad is?
: Ik wil niet in een artiestenstad wonen.
Ik ben wel vereerd met die positie hier.
Daar ben ik trots op.
: Hoe noem je jezelf?
: Schrijver. Als je dichter zegt, ben je meteen
een halve zool. Zo voel ik dat aan.
Schrijver, daar kun je je geen buil aan vallen.

IX
Terwijl de stad groeit, stijgt de roem
van de dichter die zich geen dichter noemen wil.
Waarom niet? Waarom wel? Angst voor halve zolen,
waar het spel op grote voet gespeeld wordt?
Spelen atavistische sentimenten op,
de voorvaderlijke eenvoud, het zwijgen van de
postbode, die geen weet heeft van de
inhoud van zijn bestellingen? Wordt de boodschapper
gedood om de boodschap die hij brengt?
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De dichter monddood gemaakt omdat hij zijn mond
niet houdt? Meneer Dinges weet niet wat swing is.
Hij onderzoekt het dagelijks leven:
Tijd zal het leren.
Tijd heelt alle wonden.
Tijd is geld.
Hij onderzoekt het seksuele leven: Kind: wie was
die meneer. Moeder: die meneer kent mammie nog
van vroeger, toen mammie nog niet getrouwd was.
In een onwerkelijke stad (want in aanbouw)
aanvaardt hij de werkelijkheid, sluit haar op,
isoleert haar in zijn taal, glashelder;
nu vertroebeld door de tijd (want glas slijt).
Met z'n vieren, vrienden, maakt hij een program
voor de nieuwe poëzie, een nieuwe stijl.
Er is kritiek: wie de werkelijkheid aanvaardt,
staat stil, wil niet naar huis, strijdt niet
als Odysseus maar als de zot Don Quichot,
rijdt met een vleeswagen naar Parijs:
De cabine zindert, twee maal lang haar
met gitaar. Ik val mijn lifters niet lastig
met vragen over drugs. Ik ben goedkoper
dan de trein, en slik gratis metedrijn.
Ze kunnen een zware van me draaien.
Geen gerook van dat andere spul, dan
worre we draaierig en zijn we te lul.
Ik rij in 1 ruk door
Bij Reims moet ik zeiken als een makke beer.
Doen als ik, de stutten trekken, het loopt
al in me overall. Geen sterveling te zien,
toch pik ik gindse boom voor een
brede, schuimende straal, merkwaardig
want wat drink ik nou?
‘Aarappels afgegoten en
naar het vlees gekeken.’
Geen antwoord, geen schrammetje aan
de gitaren. Ik zoek een zender met weinig
gelul en veel muziek.
Ik buig mij over het stuur en vraag om vuur.
Ik sta paf en sla beleefd een zuurtje af.
Ik pak mijn thermosfles en spoel wat
meetjes mee. Ze zien alleen elkaar en ik
zet grote ogen op, en andere muziek.

X
Zijn medestrijders heten niet Agamemnon of Menelaos
- wiens vrouw door Paris werd geschaakt, om wie
de oorlog begon, de werkelijkheid werd gemaakt -
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en zelfs niet Jan of Piet of Klaas, maar dragen
namen uit het lab van crazydrivers: Heroïne,
Opium, Cocaïne, Captagon, Serenase, Amfetamine.
Wie met hen strijdt raakt ver van huis: hier ben ik.
Ik ben schrijver, schrijf stadsgeheimen, wie ze
met mij deelt deeldert niet, want één kan maar
de grootste zijn en er zijn kapers op de kust
der reputaties, in zijn bewonderaars
ziet hij zijn vijanden, zijn kazerne wordt het
gekkenhuis, want altijd argwaan, altijd waakzaam,
er loert gevaar achter elke lantaarnpaal,
zoals vroeger in de wijken van zijn jeugd,
gaat hij van straat tot straat, als een schim
door de nacht, zijn plastic tassen volgestouwd.
Een vader in de hongerwinter verzamelt wat verzadigt
Alles wat hij vindt is eetbaar en leesbaar. Hier
en daar slaat hij een ruitje in of trekt een bel
uit een deurpost. Want een voorloper zonder optocht
wil aandacht van de slapers. Nachtgezang.
De ochtend is koud. 's Middags zit hij als verlamd
en tikt, tikt dan de kroniek van zijn nacht.

XI
Terwijl de stad groeit, het verleden achter zich
laat, zich een toekomst graaft, de nieuwe mens
behagen wil, maar vermoeit met eeuwige beloften
van-het-wordt-wel-wat, wordt de dichter belaagd door
de schimmen die hij op zijn zoektocht oproept.
Hij beroept zich op zijn oude vrienden die
carrière in de hoofdstad maken, hem alleen
hebben gelaten met de onverbiddelijke maar
altijd bewegende werkelijkheid: Panta Rijdt.
Zij laat zich niet dwingen: wie haar
tot uitgangspunt van een theorie maakt,
moet steeds opnieuw beginnen, wordt zelf een
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bezienswaardigheid in een stad waarvan
de torens de bodem van de hemel plaveien.
Zo wordt de dichter die op grote voet zou
gaan een voetnoot, waarin de geschiedenis
overleeft. De voorloper wordt ingehaald,
de avant-gardist verliest de achterhoede
uit het oog: zijn taal wordt kaal, kaler, kaalst,
nog slechts verstaan door wie hem spreekt, door
wie met hem streed: I saw the best minds of my

generation destroyed by madness, starving hysterical
naked, dragging themselves through the negro streets
at dawn looking for an angry fix...

Gebeurtenisse lekke uit. Dinge die ik toegeef. Por fabor, bestand tegen klierspot.
Intro laat weer te wensen over, hm. Figuurlijk, hm. Der zijn now wel dooie gevallen,
tot mijn opluchting, maar eigeluk zit men op wonderen te wachten, waar pers aan
te pas komt. Botsende jeugd in maasstad. Men spreekt van iemand of mekaar onder
tafel drinke. Ik hou meer van plafond (van Melief-Bender bijv.); een ‘public animal’
opfokken tot plafond, waar-die hoort. Zolang de transformatie tot ‘bird’ nog niet gans
geschied is, gelegenheid tot interviewen. Wordt ruim genomen, wordt beschimpen,
met drek werpen en harde bieten en penen, die hij vangt als hij trek heeft. Na
sluitingstijd kan hij eve ‘down’ om naar de wc te gaan uiteraard. Mag hij aftrekke in
volle zaak? Ja, met toestemming van klanten. Over en weer-dromen? Zo, hoor nu
dat Koop bij Eddy Engel doodging. Zal best flinke shot geweest zijn; speed met
scopolamine? Wist ie dat dit ‘slangegif’ er in zat? Heroïne? Nog begraven of zo?
Gecremeerd, plechtigheid zonder Vogel; ‘ik sta er niet zo best op bij zun ouwelui’.
Antenne-Robbie dus thuis, bij wijze van lulle in moeders armen; veel te veel
slaaptabletten. Wat doe je nu, de Ruyter? Ergens lijntje in Niemandsland? Je wer
knap ‘makkelijk’ op het laatst. Hoe lang blijf je daar? Pleur op, Rob, anders tape ik
je in ‘De Kroonkurk’. Cor vraag hoe het nou moet, met wat er nog staat. Staande
soms als vogels naas mekaar op hoge poten, ademenin. Rod is op. Schop tegen
scheen (zeer been?). Plafond-mobile voor maand, zolang wand-expositie duurt.
Gratis zuipen. Hou meer van plafond, sinds het dansvloer is. Aha, un wenser.
Interview met lul allang gedaan, ja sjek maar af. Pak. Horige nok. Soort zoeke soort
(snel snel), zitaat uit science-future-verhaal. Veilig bij veilig. Buck between us. Robot
en plant naar bed. Goed, drie. Hatelijk, boy. Goed, spot, ik plot, ‘duel’ lijkt verouderd
voor dit target over tracks, schijven, doorsneden, transparant, krasloos, zo
droomhelder en interessant, dat Dommy Blond leert voorbij haar dijlaarzen, zo
visueel dat Kokkies tjaptjoy koud wordt, want ete met lipslot. Anderzijds: wer ik maar
angerand, wer ik maar geil, wer ik maar met gesloten deur gedwongen, dingen te
doen waarover bladen nu voluit schrijven in foutloos Nederlands. Deze mensen
kunnen schrijven, schuilend achter lachwekkende namen: Tepelhof, Onanski. Lust
tot schrijven (schrijf het zelf), jaargang voor jaargang na Hem, Jan Cremer, en, als
het goed is, in de nieuwe stijl, maar waarom piranja?
‘Tri-narangus, listen, you now a lot of people hear, I'd like to buy hash.’
‘It's very dangerous, such a question, on this island.’
‘I know, I know.’
Hoor ik er dan nog niet bij? Ik een ‘verrajer’? Kijk dan, Tri Narangus, por fabor,
zie je dan niet met je living theatre- ogen, hoeveel kilo ik al achter me kieze heb?
Zeker al geen zin meer om verder in te gaan weven; interessante-acid-stoppers in
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ons engels, Marty en Dina en dansen oproepen. Als het zo moet. Ongeduldig?
Goede veertigster, kijk is naar me jas. O, heeft zich al weer afgewend, luidkeels
switchen. Mis. Hoeft al nie meer? Om
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Delfshaven (halverwege jaren '80)
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de godverdomme wel! Doe het voor... voor... d.i. un apisiopese (die ape zien ons
peze, daarom, die ape tee kope, daarom emergency).
‘Ik gun je alles, behalve take-five.’
Hm... rol hoogtepunten volschieten, en week later kater krijgen zeker? Was gewoon
wat te donker. Lag an ut licht. Had ik maar moeten blitsen, beter moeten
contact-stylen. Mun dubbelzninnigheid(heden) niet erg opzettelijk, nee, wat doe ik
hier nog, met wie fak ik eigeluk? Vijf-pik he? Vijf-pik van onoplettendheid maakt dat
man vijf jaar schrijt, as ut nie meer is. Lafaards. Rot stewards. As je in
overdrachtelijke zin maar goed zit. In hoeverre kom je boven bar uit? Zak bij je om
wat in te steke? Laat ons de schompes wachten, laat ons omlopen. Hm... buk
(Humbug). Go... gelag. Finnisses van lulligheid (die groot is). Vliegtuig vol vliegen.
Mama loopt high. Isis voor hij aangezien. Andere mood, vuur, koningin. Had je maar
mensen om je heen hè, om je uit te leven. Striknine door speed? Bangmakerij? Je
weet wie ut zegt (Je kent Zegman toch?), niet zoals gewoonlijk, spagetti-lang op
praatstoel (niet verbieden), doch piercing, klein maar kijk, bruin gelik en gezoen met
H 73, klok 11 jaar terug. Neukgebaar naar twee Theoos; mensen hoelang precies
verdragen we mekaars vorderingen, als grote kinderen scheetsgewijs op onze kut
staand, als toen; ik haalde vlees op uit Fles, mijn boezemvriend versiermoeite
besparend.
‘Twee vrouwen meegebracht. Een voor jou, uiteraard.’
Of wist ik maar één ‘vrouw’ mee te tronen naar het snuisterrein (wil je het
nummer?), delend, toeziend, hoe mijn naakte, harige boezemvriend sich ein Libido
hat. Nauwelijks af, of boezemvr. belt haar al op zaak, en imponeert met telefonische
bloemen. Ik krijg ‘naam’, bijrijder, ‘weer op moete krikke.’
‘Bedankt voor je schattige rozen.’
Wat moest-ie zeggen? Dat het zovéel rozen waren? Woorden als schattig vallen
niet, als onafscheidelijke vrienden doorgaan met ‘tof gesprek’ to the bottom.
‘Hoest met je Latijn?’
‘Geen moer.’

XII (epiloog)
Wij spraken van een dichter die leefde
in deze stad; Vaandrager was zijn naam,
of kortaf Vaan; hij liep vooraan.
Zij die hem hebben gekend zagen hem gaan:
hij ging tot op de bodem van het onmogelijke,
maar werd niet verstaan, werd onmogelijk,
onnavolgbaar; hij bikte zijn woorden in het
bikkelharde bolster van de stad, die hij
voor alles, als geen ander, liefhad, want:
God sgiep
land
water
en lug,
maar Zijn mees kreatieve wens
was tog
Rotterdamse mens.

Rien Vroegindeweij
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De dichter en de stad werd geschreven in opdracht van het RO- Theater en ging
op 25 september 1997 in première, gespeeld door Joop Keesmaat en onder regie
van Peter Sonneveld. Het stuk werd tot nu toe zo'n twintig keren opgevoerd. De
dichter en de stad vormt een programmaonderdeel van Poetry International 1998,
dat van 13 t/m 19 juni in de Schouwburg te Rotterdam wordt gehouden.
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Openluchttheater te Rotterdam (1987)
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Eindelijk zomer
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Ja, ik blèr. Luister naar wat ik te blèren heb. Ik ben geboren. Waarom? Nou, waarom?
Ik ben verwekt. Voor wie zijn plezier? Waarom mij niet geprikt met een breinaald?
Waarom die borst? Rot op, ik wil niet drinken. Bleekwater wil ik drinken, zuur en
brandend; o!, altijd niets geweest te zijn, een gat, een groot gat... Ik kijk kwaad mijn
huis uit, mijn huis dat ik bewoon en waarin het altijd winter is. Ik kijk naar buiten,
waar het ook winter is..., maar niet heus. Ze hebben de winter opgezomerd met
geraniums, lampjes en zonnetjes, de wrevelige winter tot blije zomer gebraden...
Meneer, meneer!, roepen ze van buiten, doet u ook mee, roepen ze;
angstaanjagende vrouwtjes roepen dat, de vrouwtjes hebben henna in hun haren,
jazeker, henna, en zo heten ze ook, henna of menna, nooit een andere naam, zodat
er duidelijk sprake is van een complot. Ze moeten optiefen, die vrouwtjes, en ook
hun ventjes, hun opbouwventjes, die moeten ook optiefen met hun trots op hun
straat vol zomer. Trots! Het zegt toch wel iets over de geest, of liever over het gebrek
eraan, of nog liever over de afwezigheid ervan. Trots. Op een geranium en een
lampje en een zonnetje met een gezichie. Optiefen, alle voortvarenden! Ze denken
dat je zo de hemel in kan stappen, de zon kan pakken, de zon met z'n gezichie, z'n
grappige gezichie. Bouwen aan een betere straat, alsof er niet alleen maar vuile
straten zouden bestaan, straten altijd vol vuil en verderf zitten, er is geen ontsnappen
aan; de domheid, de afzichtelijkheid. 't Geeft niet, het moet zo zijn. Daarom wil ik
winter, ik wil de vlakte van mijn ziel bezien, het ijzig landschap, het paranoïde
panorama van mijn eigen verschrikte bestaan... Meneer!, roepen ze weer, komt u
toch bij ons; ze zijn de hele straat aan het versieren, met slingers en bellen en
paardenkoppen. Ja, het wordt gezellig in onze buurt. Onze buurt? De hunne. Ik heb
geen buurt, ik heb geen straat, ik heb geen stad, noch land, noch mens. Ik heb een
huis, en daarin blijf ik zitten. Ik wil niet dat er gezomerd wordt. Ik wil dat de straat in
overeenstemming is met mijn ziel: koud en kaal; zoals mijn huis, dat wegrot, vervalt,
veroudert, oplost tot stof, tot alles dood en ledig is. Zo heb ik me al van het volgende
ontdaan: al het elektrische spul, de doorgezakte stoelen, de versleten vloerkleden
en alle keuken-kutzooi, alles het raam uit, weg ermee. Nu rest nog: een matras op
de vloer, een tafel en een stoel. En een kaars. En een vel papier. En een pen. En
ik schrijf: ik ga mezelf verhangen, liefe mamma, de straat spoort niet met mijn ziel,
de straat is veels te vol, de mensen zijn veels te druk, ze willen de straat opzomeren,
ze willen dat ik mijn huis uitkom, door de straat ga, de straat waarvan ze alle gaten
hebben opgevuld, ik wil niet dat de gaten worden opgevuld, ik wil een gat een gat
laten, een groot gat met open zenuwen wil ik, een gat vol pijn, ik wil mijn eigen gat
zijn, een groot gat, met onafzienbare wanden, zonder bodem, een donker gat, en
zelf de val daarin zijn, zelf de val zijn in mijn eigen gat, dat is het beste, ja, het beste...
wat een muziek, dat ruisen van de val, dat niet bestaan, geen enkele maatstreep,
geen scheiding van nu dit, dan dat, geen hoog of laag, één lange rust... Ze
schreeuwen en bonken op mijn raam, gelukkig heb ik de gordijnen toe, ze roepen:
we hebben het gezellig hier, kom erbij, we hebben een kerstboom, er is een vuur,
we hebben welbehagen, kom naar buiten en fleur de straat op met uw aanwezigheid,
verhoud u met de bewoners, we gaan u opknappen... Maar ik wil niet gezomerd
worden, ik wil verwinteren, ik wil doodvriezen, en alles om mij heen moet ook
doodvriezen, een nieuwe ijstijd, alles bevroren, alles stil, geen herrie alstublieft,
geen feestjes, geen verbroedering, geen gebraad, niks kinderspelen, sluit de kinderen
op in
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het stikhok, ik wil niemand meer horen lachen, ik wil oorlog, ik wil in een ruïne leven,
ik wil langzaam doodgaan, langzaam sterven, en de straat moet met mij meesterven,
alles moet instorten, puin en stof, dat wil ik... Gaat heen, pierlala's! schreeuw ik, ik
praat alleen met de Dood zelf, alleen voor Hem doe ik open! Maar ze blijven roepen
en bonken, nou kom je eruit, of we knuppelen je eruit, de sfeer verzieken, dàt ken
je, met je sjaggrijnige kènkerkop. Het zijn niet alleen meer nette stemmen die nu
roepen, ook arbeiderstuig mengt zich in het koor. Kom tevoorschijn, kènkermongool,
roepen ze, dat we je sjaggrijnige kènkermongolenkop inslaan, als je niet wil
opzomeren dan ken je opsodemieteren, kom naar buiten, met je sjaggrijnige rug,
kènkerbult - ze liegen: ik heb geen bult, goed, m'n rug hoepelt een beetje, da's alles
- doorgewinterde teringlijer! schreeuwen ze - daar zit wèl wat in - en zo gaan ze
door, die opzomeraars, en is bepaald iets in hun gevaren. Ze heffen een lied aan,
een strijdlied: opzóóóóómeren, opzóóóóómeren, we gaan er tegen aan,
opzóóóóómeren, opzóóóóómeren, we gaan z'n kop inslaan... Ik begrijp dat ik dood
moet, wat niet erg is, dat wilde ik toch al. Ik roep dan ook: doe geen moeite, ik ben
me hier al aan 't verhangen! Niks ervan, egoïst! roepen ze terug, als je je wilt
verhangen, dan hang je je maar hier in de straat op, ter versiering, dan hebben wij
er ook nog wat aan, we hebben al plantjes, bankjes, paardenkoppen, lampjes,
bezems, bruidssluiers, tuintjes, geraniums, maar een heuse gehangene hebben we
nog niet. Ze beuken op mijn deur, gooien m'n ramen in met bloempotten. Ik stap op
de stoel en leg de strop om m'n nek. Ze zijn binnen, ik hoor ze op de gang. Ze
stormen de kamer binnen, ook door het raam kruipen ze. Ik zie de meute aan. Ze
dragen allemaal maskers: een kartonnen zon met een gezichie erop: ogies en een
lachend mondje. Wij zijn de Oppies! schreeuwen ze, wij zijn de Oppies! En we
komen je pakken! Ze komen op me af. Ik stap van de stoel. Eindelijk zomer.
Aat Ceelen
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[advertentie]
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[je komt thuis waarvandaan]
je komt thuis waarvandaan
zegt het slot waarheen
zegt de drempel
dit is de kamer de cactus
de stoel de plaatsen
waar het lamplicht komt en
daar waar het niet komt
dit is wat je weegt in één hand
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iemand zegt: de wind komt
en de wind komt
iemand zegt: de steen begint te fluiten
en de wind komt en de steen
fluit in de wind
iemand zegt: het land
en het land fluit op zijn vingers
de wind na
en ik tel op twee handen
ze horen bij mij
iemand zegt: jouw beurt
en ik zeg: ze horen bij mij
het is de wind die waait
tegen je gezicht en je handen
je duwt de wind opzij

Marco Nijmeijer
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Daniil charms: de poses van een buitengewoon fenomeen
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‘Onze zaken staan er nu nog slechter voor. Ik weet niet wat we vandaag zullen eten.
En wat we in de toekomst nog moeten eten, weet ik al helemaal niet. We hongeren.’
Dat schrijft zestig jaar geleden, op 25 maart 1938 Daniil Charms in zijn dagboek.
Hoe wonderlijk is zijn leven na zijn dood: het vrije Rusland verslindt zijn oeuvre met
miljoenen en ook in Nederland houdt het niet op: dachten we dat alles wel zo'n
beetje één of meer keren in Nederlandse vertaling was verschenen, dan komt daar
opeens Nietes welles, een verzameling van zijn verhalen voor kinderen. Al is de
scheidslijn tussen zijn kinderverhalen en zijn ‘serieuze’ werk moeilijk te trekken. Dat
zien we ook bij de gedichten, opgenomen in de onlangs verschenen Bloemlezing
van de Russische poëzie.
Nee hoor, Charms is here to stay. Zijn gebeden ten spijt: ‘Here, op dit moment
heb ik één verzoek tot U: vernietig mij, sla me definitief neder, voer mij ter helle, laat
mij niet halverwege staan, maar ontneem me de hoop en vernietig me voor de
eeuwigheid der dagen,’ zo noteert Charms in de vroege avond van 23 oktober 1937.
Maar God heeft wel andere dingen aan Zijn hoofd, zo aan de vooravond van één
van Zijn meest ambitieuze projecten, en Charms moet nog tot februari 1942 wachten
voordat hij aan de ondervoeding mag sterven.
Zijn vriend en kunstbroeder Vvedenski zei het al: ‘Charms maakt geen kunst, hij
is kunst.’ Zelf schrijft Charms op zijn eenentwintigste: ‘Nu heb ik het begrepen, ik
ben een buitengewoon fenomeen.’ Aan dat inzicht zou hij zijn leven wijden.
Volgens officiële opgave wordt Daniil Ivanovitsj Joevatsjov op 30 december 1905
geboren. Te gewoon voor een ‘buitengewoon fenomeen’, concludeert Charms. In
Autobiografie beweert hij dat zijn vader per se wilde dat zijn zoon op nieuwjaarsdag
geboren werd. Dus op 1 april 1903 komt hij bij moeder aan met het voorstel een
kind te verwekken. Moeder vreselijk blij natuurlijk, maar het project mislukt faliekant
omdat vader het niet kan nalaten ‘1 april!’ te roepen. Het jaar erop, 1 april 1904,
denkt moeder ‘ik laat me niet nog eens bedotten’ en gaat verder niet op vaders
avances in. Uiteindelijk lukt het vader de kleine Daniil op 1 april 1905 te verwekken.
Maar Daniil wordt vier maanden te vroeg geboren. Vader is zo kwaad op de
kraamvrouw dat-ie van de wijs raakt en het kind weer terug begint te duwen.
Consternatie alom, vooral als een ijlings opgeroepen dokter constateert dat vader
de kleine Daniil niet bij moeder maar bij de kraamvrouw heeft teruggestopt. Met
behulp van een flinke portie Engels zout komt de kleine Daniil voor de tweede keer
ter wereld. Hij belandt in een couveuse waar hij precies op 1 januari 1905 wordt
uitgehaald. Zo komt Daniil voor de derde keer ter wereld; vader is tevreden.
Vader Joevatsjov is een zeeman die wegens deelname aan de anti-tsaristische
beweging Volkswil lange tijd naar Siberië wordt verbannen. Terug in Petersburg
ontpopt hij zich als schrijver van religieuze en mystieke verhalen. Te fantastisch
naar de smaak van L.N. Tolstoj, zo blijkt uit de briefwisseling die beiden korte tijd
hebben gehad. Wat zou Tolstoj hebben gevonden van de verhalen van zoon Daniil:
‘Een kleine man zei: “Ik zou alles best vinden, als ik maar ietsje groter was.” Hij
heeft het nog niet gezegd of hij ziet dat er een tovenares voor hem staat. “Wat wil
je?” vraagt de tovenares. Maar de kleine man staat daar en kan van angst geen
woord uitbrengen. “Nou?” zegt de tovenares. Maar de kleine man staat daar en
zwijgt. De tovenares verdween.
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Daarop begon de kleine man te huilen en zijn nagels af te bijten. Eerst beet hij alle
nagels van zijn vingers af, daarna van zijn tenen. Lezer, denk goed over deze fabel
na en je zult je beroerd voelen.’
Ook de naam Joevatsjov is een buitengewoon fenomeen onwaardig. De naam
Charms duikt voor het eerst op in 1924. Er zullen er nog vele volgen. Charms sticht
graag verwarring door zich telkens nieuwe namen aan te meten. Tot ergernis van
de huismeester verandert hij in een week iedere dag zijn naambordje. Van Charms
maakt hij toch maar Tsjarms of weer iets anders. Als de huismeester verhaal wil
halen, wordt er niet opengedaan. En wanneer hij de volgende dag gaat kijken, hangt
op de vermaledijde deur het bordje: ‘Sjardam heeft vandaag geen spreekuur.’
Charms heeft zo'n dertig namen tot zijn beschikking, waaronder Garmonius, Daniil
Dandan, Ja. Basj, Ivan Toporyskin, Schrijver Kolpakov, Anatoli Smoesjko en Karl
Ivanovitsj Schusterling, die nog figureert in Sprookje, waarin hij geraakt wordt door
de losgeslagen kop van een hamer juist op het moment dat hij zijn hoed afneemt
‘om zijn achterhoofd te luchten.’
Ook zijn hondje moet aan die namengekte geloven. De kleine Kepka moet zelfs
nog een tijd naar de naam Eert-de-nagedachtenis-aan-de-slag-bij-Thermopilae
luisteren.
Charms verandert niet alleen graag van naam: ‘Meet je een pose aan en heb de
wilskracht om deze ook vol te houden. Ooit had ik de pose van een Indiër, daarna
van Sherlock Holmes, daarna van een yoga en tegenwoordig die van een geïrriteerde
zenuwlijer. Deze laatste pose zou ik voor mezelf niet altijd willen houden. Ik moet
een nieuwe pose bedenken.’
In 1927 heeft Charms de pose van de jonge avant-gardist. Samen met vooral de
leeftijdgenoten Alexandr Vvedenski en Nikolaj Zabolotski richt hij OBERIOE op, een
afkorting voor Vereniging van de Reële Kunst, al hecht Charms net zo zeer aan de
vondst Academie van Linkse Klassieken.
OBERIOE wordt tegenwoordig beschouwd als de belangrijkste kunststroming in
Rusland na de futuristen en vóór de Stalin-terreur. Nochtans rest van OBERIOE
niets dan een handvol anekdotes, een manifest en een programma van een
(afgelaste) avond.
Om publiek te trekken voor een literaire avond wandelt Charms, gekleed als een
lord op zijn landgoed, over de kroonlijst van de vijfde verdieping van het Boekhuis,
nonchalant een pijp rokend. Nu en dan neemt hij de pijp uit zijn mond en schreeuwt
de verzamelde menigte beneden toe: ‘Kom allemaal naar de literaire soiree van de
oberioeten!’ Het volk staart hem met open mond aan, maar de zaal is die avond tot
de nok toe vol.
In de voorstellingen wordt men getrakteerd op literatuur, film, muziek en theater,
maar ook op goocheltrucs en acrobatiek. Op het programma van de voorstelling op
12 december 1928 treffen we uitnodigende items aan als: Daniil Charms: voorwerpen
en figuren; Igor Bachterev: vorken en verzen; Alexandr Vvedenski: zelfbespiegeling
boven een muur.
Tijdens één zo'n gelegenheid loopt Charms de hele avond rond met een zijden
theemuts op het hoofd.
Van OBERIOE is een beginselverklaring bewaard gebleven, het Manifest dat op
gewichtige toon stelt dat OBERIOE op organische wijze zoekt naar een nieuwe
waarneming van de werkelijkheid, een nieuwe benadering. Men spreekt van het
‘concrete object, waar de kunst bezit van neemt, zodra er de literaire en dagelijkse
huid van is afgestroopt
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(...) Kunst kent haar eigen logica, en vernietigt een voorwerp niet, maar biedt hulp
bij het leren kennen ervan.’ Met een beetje goede wil kan je hier nog in meegaan,
maar al te bont wordt het wanneer men stelt dat men geïnteresseerd is in ‘de botsing
tussen een aantal objecten, op hun onderlinge relatie. Op het moment van actie
krijgt het object nieuwe, concrete trekken vol reële betekenis.’ Hoe serieus slavisten
als Thomas Langerak en Charles B. Timmer dit Manifest ook nemen, het blijft toch
vooral een typisch ‘oberioetse’ prank. Lariekoek is het. Een parodie, net als het
reglement voor de wachtposten op het dak van de Staatsuitgeverij dat op 22 mei
1929 door de ‘leden- grondleggers’ Daniil Charms en Boris Levin wordt ondertekend.
Het reglement stelt vast wie wachtpost mag zijn, wat hij moet doen, wat hij niet mag
doen en welke rechten hij heeft. Zo moet de wachtpost een man zijn van gematigd
postuur, die de OBERIOE-overtuigingen aanhangt. Hij moet roker zijn of, in het
uiterste geval, niet-roker. De wacht moet op het hoogste punt van het dak zitten en
energiek om zich heen kijken, zover als de nekwervels toelaten. Regel 4 van de
verboden luidt: ‘Niet achter de mussen aanzitten, noch hun gewoonten aannemen.’
De wachtpost heeft ook rechten, zoals het recht het leven beneden als een
mierenhoop te zien. Het reglement eindigt in typische Charms-stijl: ‘Dat is alles.’
OBERIOE en Charms' relatieve literaire vrijheid is van korte duur. ‘Poëzie van de
klassevijand,’ schrijft de pers. Het speelse nonconformisme van de oberioeten past
uiteraard niet binnen het socialistisch-realisme, de norm voor elke kunstenaar in de
heilstaat.
Van wat Charms zelf zijn ‘serieuze’ werk noemt, zijn tijdens zijn leven maar twee
gedichten gepubliceerd. Het toneelstuk Elizaveta Bam wordt na één voorstelling
verboden. Het hoofd van de afdeling kinderliteratuur van de Staatsuitgeverij
Leningrad, Samuil Marsjak, ontfermt zich over de voormalige oberioeten. In de jaren
dertig verdient Charms zijn geld met het schrijven van verhalen en gedichten voor
kinderen. Het onlangs uitgegeven Nietes welles toont aan hoe oorspronkelijk zijn
werk nog altijd is. Wat vooral opvalt, is het ontbreken van enig moralisme, uniek
binnen de sovjet-kinderliteratuur.
In 1931 wordt Charms beschuldigd van ‘organisatie van en deelname aan een
anti-sovjet-groepering van literatoren’. Het aanvankelijke vonnis, drie jaar strafkamp,
wordt op het laatste moment omgezet in een verbanning uit Leningrad voor een half
jaar.
Na Charms' terugkeer in Leningrad noteert de dichter Kornej Ivanovitsj Tsjoekovski
na een ontmoeting met hem in zijn dagboek: ‘Over de gevangenis spreekt hij met
plezier, maar over Koersk met afschuw. In Koersk heeft Charms helemaal niets
geschreven, hij is daar erg ziek geweest. “Wat mankeerde u?” “Ik had koorts. 's
Nachts had ik steeds 37.3. Ik baadde in het zweet en kon niet slapen. Later bleek
dat mijn thermometer kapot was, en dat mijn gezondheid in orde was. Maar dat was
pas na een maand, en gedurende die periode ben ik helemaal uitgeput geraakt.”
Dat was Charms ten voeten uit.’
Van dezelfde ontmoeting schrijft Charms in zijn dagboek: ‘Kornej Ivanovitsj ontving
me met een uitroep van blijdschap en ging naast de schoorsteenmantel op de grond
liggen. Hij heeft griep gehad en is nog steeds niet in orde. Hij ligt op de grond,
gewoon omdat hij dat mooi vindt. En het is inderdaad heel mooi.’
En als Vladimir Lifsjits hem thuis in de Majakovskistraat bezoekt, treft hij in het
vrijwel lege vertrek een vreemd voorwerp aan, opgebouwd uit stukken ijzer, planken,
lege sigarettendoosjes, springveren,
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fietswielen en conservenblikken. ‘Wat is dat?’ vraagt Lifsjits. ‘Een machine.’ ‘Wat
voor machine?’ ‘Zo maar, een machine in het algemeen.’ ‘En wat doet die machine?’
‘Hij doet niks.’ ‘Hoe zo niks?’ ‘Nou gewoon niks.’ ‘Waar dient-ie dan voor?’ ‘Ik wou
thuis een machine hebben.’
In de eerste helft van de jaren dertig komen er van Charms nog regelmatig
kinderverhalen en -gedichten uit en is hij actief bij kindertijdschriften als Het Sijsje
en De Egel. Allerlei anekdotes getuigen van zijn excentrieke gedrag op
redactievergaderingen.
Volgens Boris Semjonov is Charms een begenadigd goochelaar die de ernstige
sfeer tijdens redactievergaderingen plotseling kan verbreken door ongemerkt, in
één beweging twee uitpuilende kunstogen in zijn oogkassen te plaatsen en daarmee
zijn ontstelde collega's aan te staren.
Ook kan hij tijdens een vergadering plots opstaan om rustig het raam uit te klimmen
en een eindje te gaan wandelen over de kroonlijst, waarna hij onbewogen door een
ander raam de kamer weer binnenkomt.
Of men vermaakt zich met weddenschappen: ‘Zo moest Charms bijvoorbeeld van
ons huis naar de Litjny Prospekt lopen met een afgeknipt strooien hoedje op waar
zijn haar boven uitstak, in een colbertje zonder hemd met een groot kruis op zijn
blote buik, in een rijbroek uit de diensttijd van mijn broer en met pantoffels aan zijn
blote voeten,’ beweert de illustrator Alisa Poret. ‘In zijn hand had hij een vlindernetje.
Er werd gewed om een fles wijn: als Charms tot aan het kruispunt kon lopen zonder
dat iemand aandacht aan hem schonk, had hij gewonnen en andersom. Daniil
Ivanovitsj liet zich aankleden en wandelde heel rustig en waardig zonder een spier
te vertrekken over het trottoir. Wij volgden over het trottoir aan de overkant van de
straat, en keken stikkend van de lach naar de voorbijgangers. Niemand lette op
hem, behalve een oudje dat zei: “Wat een idioot.”’
Maar na het verschijnen van het gedicht ‘Er ging een keer een man van huis’,
waarin hij iemand van huis laat gaan die voorgoed verdwijnt, is dat voorbij. Op 1
juni 1937 schrijft hij in zijn dagboek: ‘Nog rampzaliger tijden zijn op me afgekomen.
Bij de Staatsuitgeverij voor Kinderboeken hebben ze zitten kankeren op een paar
van mijn gedichten en zijn ze begonnen me het leven zuur te maken. Ze zijn
opgehouden mijn werk nog te drukken. Ik voel dat er zich daar in het geniep iets
kwaads afspeelt. We hebben niets te eten. We lijden vreselijk honger.’
Al weet hij dat hij nooit meer iets zal publiceren, hij blijft schrijven. De aanvankelijke
poëzie en toneelstukken maken plaats voor korte absurdistische prozaschetsen die
naarmate de kommervolle jaren dertig vorderen een steeds grimmiger tot ronduit
wreed karakter krijgen.
Zo begint een verhaal met ‘Als ik een mens zie, heb ik zin 'm op z'n bek te slaan!
Het is een waar genoegen om iemand op z'n bek te slaan!’ En een ander verhaal:
‘Op een keer sloeg Antonina Alekseevna haar man met een dienststempel en
bekladderde zijn voorhoofd met drukinkt.’ Of: ‘Senja sloeg Fedja op zijn smoel en
verborg zich onder de commode. Fedja haalde Senja met een pook onder de
commode vandaan en rukte hem het rechteroor af.’
Wat de verhalen zo onheilspellend maakt, is de kaal-registrerende toon waarop
de meest verschrikkelijke gebeurtenissen worden opgetekend. Niet alleen bij de
schrijver ontbreekt ieder gevoel voor compassie of verontwaardiging, ook de
hoofdpersonen (mensloze namen zijn het) lijken niet te beseffen waarom ze elkaar
te lijf gaan. De situaties bij Charms zijn zo overdreven gewelddadig dat de uit het
veld geslagen lezer zich aan de humor moet vastklampen, een ander houvast gunt
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Charms ons niet. Maar Charms is geen Bottom, de anabolen-slapstick van Rik
Mayall en Adrian Edmondson. Want: mensen die zonder enige reden worden
opgepakt, geïntimideerd, gemarteld of gedood, dat is de werkelijkheid van Charms
tijdens de Stalinterreur. Charms maakt reële kunst.
En jawel, Charms is reële kunst.
Nadat al veel van zijn vrienden hem zijn voorgegaan, wordt ook Daniil Charms
voor een tweede keer gearresteerd. Op 23 augustus 1941 is dat. De aanklacht:
verspreiding van defaitistische propaganda, artikel 58/10 van het Wetboek van
Strafrecht. De huismeester vraagt hem mee naar beneden te komen. Op de
binnenplaats staat de ‘zwarte raaf’ al klaar. Halfgekleed, met een paar pantoffels
aan zijn blote voeten stapt hij in. Charms laat zich krankzinnig verklaren, zijn laatste
pose, en wordt in een psychiatrische inrichting in Leningrad geplaatst. Daar sterft
hij.
‘Ik heb Daniil Charms nog twee, misschien drie dagen voor zijn arrestatie gezien,’
aldus Aleksej Ivanovitsj Pantelejev: ‘Ik heb altijd geweten dat hij een intelligent man
was, zijn excentriciteit was een masker en hij is nooit de doorgefourneerde clown
geweest, waar sommigen hem voor hielden.’
En een andere schrijver V. Kaverin beaamt: ‘Hij had kinderlijke gelaatstrekken en
hield ervan te epateren. Charms was een ernstig man, ik heb hem zelden zien
glimlachen en zijn hang naar het excentrieke, naar het “poetsen bakken”, zijn talloze
grappige pseudoniemen verhulden een gecompliceerde, gevoelige natuur.’
En het buitengewone fenomeen zelf: ‘Ik ben sowieso een verbazingwekkende
figuur, hoewel ik het niet leuk vind om hier dikwijls over te praten.’
Oké. Laten we het liever niet langer over hem hebben.
Richard Dekker

Charms in Nederlandse vertaling
BAM en ander proza (Charms, Vvedenski, Kazakov); Van Oorschot, 1978
Optisch bedrog en ander proza; Gerards & Schreurs, 1988
Brieven aan Claudia; De Lantaarn, 1989
Verhaal met opdracht; Pegasus, 1989
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Alle mensen houden van geld; Pegasus, 1990
Tsjak; Plantage, 1993
Brieven en dagboeken; Pegasus 1993
Een, twee, hupsakee; Lannoo, 1996
Nietes welles; Querido, 1997
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[advertentie]

Passionate. Jaargang 5

37

Noordereiland
Op de hei is iedereen een humanist.
De emancipatie van de vrouw is slechts een voorwendsel om niet aan de
emancipatie van de vrouwelijkheid te hoeven beginnen.
Een politicus die er niet in slaagt veranderingen te bewerkstelligen, kan altijd
nog proberen die tegen te houden.
En mijn niet-seksuele voorkeur gaat al helemáál uit naar mannen.
Niets is zo krankzinnig ambitieus als proberen tevreden te zijn met wat je hebt.
Als mensen veranderen, veranderen ze meestal alleen hun leugens.
Als er één schaap over de dam is noemen ze dat in Nederland meteen een
uniek natuurgebied.
Natuurgenieten in Nederland is door een weiland lopen en dan doen alsof dat
heel oud is.
Vrijheid is de keus die je kunt maken uit een oneindig aantal doodlopende
wegen.
De enige wetten die Connie Palmen echt ontdekt heeft, zijn die van de hype.
Kees Versteeg
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De verleiding
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Twee dagen geleden heb ik Joop leren kennen bij een lezing van Nelleke
Noordervliet. Ik was er met Frank. Wij drieën waren de enige studenten. De rest
was bejaard of leraar Nederlands.
‘Dit is Joep,’ zei Frank. ‘Maar hij noemt zichzelf Joop.’
Frank kende hem van een of andere halfzachte studentenvereniging zonder
ontgroening.
Joop gaf mij een hand en zei: ‘Ik heet Joop.’
Zijn hoofd leek op dat van Arnon Grunberg, behalve zijn neus, die kleiner was.
Ook Joop was schrijver, beweerde hij. Het zou best kunnen, want hij droeg een bril.
Die bril kwam uit Berlijn. Dat vertelde hij tenminste. ‘Ik heb deze bril in Berlijn
gekocht,’ merkte hij terloops op.
Ik droeg geen bril, en toch was ik schrijver. Maar ik bazuinde het niet overal rond.
‘Komende weken heb ik tentamens,’ zei Joop. ‘Daarna neem ik twee maanden
vrij om te schrijven.’
De lezing was afgelopen en er was gratis drinken. Frank pakte onze lege glazen
aan en ging nieuwe halen bij de serveersters, die rondliepen.
‘Al gepubliceerd?’ vroeg ik.
Joop schudde zijn hoofd.
Ik raadde hem aan eens op Internet te kijken, of anders het handboek Schrijven
te bestellen.
‘Dat heb ik al,’ zei hij. ‘Maar... eh... schrijf jij ook? Omdat je die dingen weet.’
Ik had geen zin in dit soort praatjes. Je moet niet lúllen over schrijven. Je moet
schríjven. En de verhalen moeten gelezen worden. Daarna pas moet erover gepraat
worden. Door de lezers.
‘Contacten zijn belangrijk,’ vond Joop.
Ik pakte een vol glas aan van Frank, die drie wijn bij zich had. Ze hadden hier
geen bier. Er liepen enkel serveermeisjes rond met wijn en jus d'orange. Hun tieten
waren moeilijk in te schatten, omdat ze er steeds een dienblad voor hielden.
Joop vertelde dat hij een brief had gekregen met informatie over de Nederlandse
Schrijfdag. Volgens hem waren er nog toegangskaarten. Goed, ik ging mee.
We spraken af in de trein. Zaterdag, laatste coupé van de intercity. Ik kwam van
Rotterdam. Joop stapte op station Leiden in.
‘Waarom ben je eigenlijk scheikunde gaan studeren?’ vroeg hij. Hij had van Frank
gehoord dat ik scheikunde volgde. ‘Je wilt toch schrijver worden? Dan kan je beter
Nederlands doen.’
Ik zweeg. Met Nederlands zat je dichter bij de haard van de Literatuur. Maar die
haard was een centrale verwarming.
Uit Joops rugtas kwamen vellen papier. Verhalen, en of ik die even wilde bekijken.
Ik pakte de stapel aan en liet mijn ogen langs de regels zoeven, maar ik las niet. Ik
staarde zoals je naar buiten staart in de trein. Alleen flarden van het landschap
dringen tot het bewustzijn door. Opmerkelijke dingen. Een springende koe, een
molen zonder wieken, een boer die tegen een hekje staat te pissen.
Af en toe zei ik: ‘Dit is goed, deze zin hier.’ Er stonden fantastische zinnen in. Ook
op een rommelmarkt vind je soms iets waardevols.
Opstaan om elf uur, drank, MDMA, dansen, vriend die zelfmoord heeft gepleegd,
twee gram wiet, depressief, roken en neuken.
Vlak voor Amsterdam CS gaf ik de papieren terug. ‘Jij weet waar het is?’
‘Oudezijds Achterburgwal.’
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‘Ja, maar waar of dát is.’
Hij wist het, of dacht het te weten. Ik was onbekend in Amsterdam. Drie, vier keer
had ik de stad bezocht.
‘En jij wilt schrijver worden?’ lachte Joop. ‘Amsterdam is de cultureelste stad van
ons land. Die moet je kennen. Ik ga hier vaak uit met vrienden.’
Ik liep achter hem aan het Centraal Station uit. We verdwaalden natuurlijk, maar
dat gaf niet. Joop wilde nog pinnen, dus we moesten een giromaat vinden. Daar
deden we twintig minuten over. Toen waren we de weg écht kwijt, en Joop vroeg
aan diverse voorbijgangers waar de Oudezijds Achterburgwal was. Niemand wist
het. Amsterdam werd alleen bevolkt door toeristen en hoeren. Een echte
Amsterdammer kon ons tenslotte helpen.
‘Het Atrium,’ zei de man nadenkend. Hij kneedde in zijn kin en legde het uit. Links
rechts links en weer links.
‘Ik schrijf erg autobiografisch.’ Joop had een sjek gedraaid en stak hem op. ‘Het
is zaak zoveel mogelijk ervaringen op te doen.’ Terwijl hij praatte kwam rook uit zijn
mond, die verwaaide in de wind. ‘Ben jij wel eens naar de hoeren geweest?’
Ik antwoordde van niet.
‘Ik ook niet,’ zei hij, ‘maar ik moet het beslist meemaken. Voor twee geeltjes heb
je een prachtig verhaal. Vanmiddag gaan we, oké?’
Dan de schrijversdag. We waren te laat voor de opening. Dat gaf niet, want dat was
toch niet interessant, vond Joop.
Daarom besloten we eerst wat te drinken in Crea. Joop bestelde koffie. Ik ging
pissen. Toen ik terugkwam zat hij bij twee verlegen meisjes aan tafel. De ene wilde
kinderboekenschrijfster worden.
‘Ik neuker van kinderboekenschrijfsters.’
Dat zei ik niet, maar ik had het kunnen zeggen. Het andere meisje was trouwens
leuker. Ze had het uiterlijk van een lieve heks en ze bekende dat ze nog nooit iets
had geschreven. Ze was voor de gezelligheid meegekomen met haar vriendin.
Later zag ik haar terug in de zaal waar Lidewijde Paris haar lezing gaf.
‘Hoe spreek je haar naam uit?’ vroeg Joop. ‘Op z'n Frans of z'n Engels? Ik wil
haar straks een verhaal geven.’
Het was warm. Ik trok mijn trui uit en drapeerde die over de leuning van de stoel
voor me. De lezing begon.
‘Negenennegentig procent van de manuscripten die we binnen krijgen, gaat weer
terug naar de afzender.’
Ik mocht die Paris wel.
Het was een slag voor de zaal. Er zaten misschien honderd mensen. Wat gaf mij
het recht te denken dat ik die ene was die wel uitgegeven werd?
Na de lezing dwaalde ik op de schrijfmarkt rond. Op diverse tafels lagen literaire
tijdschriften. Onder alle mensen waren er misschien twee of drie geschikt om schrijver
te worden. Of één.
Het was een kwestie van de juiste mensen aanspreken. Of stilstaan en niets doen.
Wachten tot de juiste mensen jou aanspraken. Dat kon wel eens lang duren, maar
dat deed het niet. Redacteuren begonnen een snel gesprek, terwijl ik hun tijdschrift
doorbladerde. Het leven was eenvoudig. ‘Ik stuur wel eens iets op,’ antwoordde ik
steeds. Ik zei nooit wanneer.
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Nog nooit bij een hoer geweest. Het bonkte door mijn hoofd. Voor twee geeltjes een
verhaal. Was dat duur? Niet als de redactie je een vergoeding van vijftig gulden gaf.
Maar de gedachte bezorgde me een droge mond en liet me zweten in mijn bilspleet.
Er moest iets speciaals gebeuren. Gewoon neuken is zo plat. Anaal is te normaal.
Je kon zeggen: ‘Alleen pijpen.’ Maar ik wilde niet gepijpt worden.
Roken had een voordeel. Je zei: ‘Zullen we eerst samen roken?’ Dan kon je even
praten. Zeggen dat je schrijver was. Dat kreeg ze vaker te horen.
In de drukte was ik Joop kwijtgeraakt. Ik zag hem weer bij de live presentaties
van literaire tijdschriften. De zaal was klein en donker. Vijftien mensen zaten om
tafeltjes met kaarsen. Het was al begonnen. De eerste woorden die ik hoorde, waren
“fuckin” whore’.
Ik boog me naar Joop en vroeg fluisterend of het al lang bezig was. Hij schudde
zijn hoofd. Ik bestudeerde Joops Berlijnse bril. Het montuur was van stevig, zwart
materiaal. Een Jack Nouws montuur, maar dan anders. Mijn blik viel door de glazen.
Ze brachten geen vervorming teweeg.
Na de presentatie van Schelpwater kwam literair tijdschrift Poort, en na Poort
gingen we naar Bakker Bart. Ik kocht twee appelflappen. Ze waren nog warm. We
aten samen, zittend op een muurtje.
‘Ik heb veel ervaringen en ideeën op papier staan,’ zei Joop, ‘maar het is moeilijk
te publiceren. Ik bedoel, de eerste publicatie is het moeilijkst.’
Ik at het laatste stuk van mijn flap. ‘Wat goed is, komt altijd. Het duurt lang of kort.
Maar het komt gewoon. Zoals dit.’
Ik gooide de in elkaar gefrommelde papieren zak van Bart naar Joop. Boven op
zijn neus. Hij schrok en liet het overgebleven deel van zijn flap op de stoep vallen.
‘Verdomme,’ mompelde hij.
‘Bad luck,’ zei ik. ‘Deze had je moeten ontwijken.’
Joop stond op. ‘We moeten nu eerst naar de hoeren. Ik heb niet voor niets geld
gepind.’
We slenterden het bruggetje voor het Atrium over. In het voorbijgaan fluisterde
een man: ‘Fiets kopen?’
Hij liep met een fiets aan zijn hand. We reageerden niet. Verder op de Oudezijds
Achterburgwal lichtten rode en paarse kleuren op. Diep in mijn slokdarm voelde ik
de warme appel van Bart. Ik had zin tegen een gevel te kotsen.
‘We gaan er niet lang over doen om een keuze te maken,’ beval Joop. (Anders
missen we de presentatie van Rapalje, dacht ik.) ‘Het gaat om de ervaring, niet om
de vrouw. We nemen de eerste twee die naast elkaar vrij zijn.’
‘Kun je wat doen voor vijfentwintig gulden?’ vroeg ik het meisje. Ze was jonger dan
ik. Niet lelijk. Ze stond bij het raam om het gordijn dicht te trekken.
‘Het hangt er vanaf wat je wilt,’ zei ze.
Ik had mijn jas uitgedaan en zat in mijn kleren op het bed. Er lag een matras op,
verder niets. Ja, een handdoek. Had ik dan meer verwacht?
‘Wat wil je dat ik doe?’ vroeg ze.
Behalve het bed werd het kamertje alleen bewoond door een stoel, een tafeltje
met een asbak vol uitgedrukte peuken en een kleine pedaalemmer. Onder het tafeltje
zat een la. Misschien zat daar het verdiende
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geld in, of condooms. Of beide.
‘Wat wil je?’
Ze was op me toe gekomen. Ze droeg zwart ondergoed. Haar haar was blond.
‘Neem ik de blonde, of jij?’ had Joop gevraagd. De andere hoer had zwart haar.
Ik ging bij de blonde naar binnen. Heksen waren altijd blond. Hoeren moesten dat
ook zijn, vond ik.
Het was niet koud in het kamertje. Toch moest ik rillingen onderdrukken. Mijn
hand beefde een beetje. Zij zag het.
‘Zullen we eerst samen roken?’ vroeg ik.
Ze haalde haar naakte schouders op. ‘Vooruit, maar dan wordt het vijftig.’
Ze wachtte tot ik haar iets te roken aanbood. Haar navel was ondiep. Bij elke
ademhaling veranderde hij van rond naar ovaal en weer naar rond.
‘Ik heb geen sigaretten bij me,’ zei ik met hese stem.
Ze zuchtte. Uit de la onder het tafeltje kwam een pakje tevoorschijn. Ze gaf me
een sigaret en hield me een aansteker voor.
We zaten samen op het bed.
‘Wat wil je nu?’
De rook schroeide mijn luchtpijp. Ik blies snel na het inhaleren uit. ‘Kleed je maar
uit,’ stelde ik voor, ‘en dans wat.’
Ze ging in het midden van de kamer staan, bracht haar handen op de rug en
haakte haar BH los. De sigaret hing in haar mond. Ze zoog eraan en blies rook uit
een mondhoek. De BH wierp ze naast me op bed. Niet veel later volgde haar slipje.
Daarna nam ze de sigaret weer tussen wijs- en middelvinger en maakte danspasjes.
Haar borsten waren stevig. Ze zwiepten niet, maar trilden zacht mee op het ritme
van haar voeten.
Ik blies rook uit mijn neus. Ik weet niet waarom. Misschien omdat ik het leuk vond.
‘Ben je gelukkig?’ vroeg ik plotseling.
Ze stopte abrupt met dansen en keek me aan. ‘Hoezo?’
‘Dat zegt iedereen. Als je ze vraagt of ze gelukkig zijn. Hoezo.’
Ze kwam wijdbeens voor me staan en negeerde mijn opmerking.
‘Weet je nu al wat je wilt?’
‘Nee,’ zei ik. Ik nam een trek van de sigaret. Roken was handig. Als je niets wist
te zeggen, inhaleerde je, eventueel je ogen samenknijpend, en blies langzaam uit.
‘Waarom ben je dan binnen gekomen?’
Ze kwam naast me zitten en keek me aan. Ik ontweek haar blik.
‘Ik kwam hier toevallig langs en ging naar binnen,’ prevelde ik. Ik lachte kort. Het
leek een snik. Ik inhaleerde diep en schoot in een hoestbui. Ze klopte met haar
naakte hand op mijn rug. Ik had mijn kleren nog steeds aan, merkte ik opeens, en
zij was helemaal naakt.
‘Ik liep de kant uit die mijn voeten gingen. Dat gebeurt me de laatste tijd wel
vaker...’
Zuigen en uitblazen.
‘Als je niets doet, is iedere dag immers hetzelfde.’
Zuigen en praten.
‘Als je wel iets doet, is elke dag ook hetzelfde. Maar misschien word je dan ooit
nog eens gelukkig.’
Ik strekte mijn arm uit naar het tafeltje en tipte as in het aluminium bakje. Waarom
moest ik hier de misantropische klootzak uithangen in plaats van te neuken?
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‘Hee,’ zei ze. Ze sloeg een arm om me heen en trok me naar zich toe. ‘Je bent toch
niet ongelukkig?’
Nou moet ik ‘hoezo?’ zeggen, dacht ik. Ik zei: ‘Welnee.’ Mijn linkerhand ging naar
haar borst. ‘Mag ik?’ vroeg ik overbodig. Ik wachtte niet eens op antwoord en voelde
aan de zachte huid. De tepel was hard, maar toch makkelijk buigbaar.
‘Hoe heet je eigenlijk?’ vroeg ik.
‘Zeg maar Lisa.’
Ze vroeg niet naar mijn naam. Ik probeerde haar borst te kussen, maar kon er
niet bij en kuste daarom haar schouder. Na een tijdje bracht ik mijn mond bij de
hare, maar ze wendde haar hoofd af en maakte met haar hand een slaand gebaar,
alsof ze een vlieg van haar wang verjoeg. ‘Niet zoenen.’
Ik stond op om mijn sigaret uit te duwen in de asbak.
Lisa was op handen en knieën op het matras gaan zitten. Haar haar was voor
haar ogen gevallen. Met een zwiep gooide ze het naar achteren.
‘Als je nog iets wilt,’ zei ze, ‘moet het nu. Je hebt geen uur de tijd.’
Ik schudde mijn hoofd. Het was tien voor half vijf geweest. ‘Ik ga er vandoor.’
‘Weet je het zeker? Ik kan je voor eventjes gelukkig maken.’
Ze keek me met een scheef hoofd aan terwijl ze haar billen de lucht in duwde. Ik
pakte zwijgend mijn portemonnee, schoof twee briefjes van vijfentwintig onder de
asbak en verdween.
Ik kwam nog juist op tijd voor de presentatie van Rapalje. Het was erg rustig in het
belachelijk kleine zaaltje. Joop zat al aan een tafeltje. Ik nam ook plaats. Dertig
minuten luisteren.
Om vijf uur hield ik het voor gezien. Genoeg literatuur voor vandaag. Als ik om
half zes de trein pakte, was ik om half zeven in Rotterdam. Dat was een prima tijd.
Ik wandelde rustig naar het station. Onderweg kwam ik langs Febo. Ik trok een
kroket die ik lopend opat.
In de intercity naar Brussel was het druk en heet. Ik trok mijn jack uit. Naast me zat
een vrouw gekleed in paarse broek en paars jasje. Het was een oud mens. Ze
schreef in een klein boekje. Het handschrift van de vrouw was haast onleesbaar. Ik
moest me vooroverbuigen om het goed te kunnen lezen. Suzanne gebeld. Die heeft
alleen maar tijd voor haar eigen zaken en werk.
Op het tafeltje onder het raam stond een mini-flesje wijn en een klein glas. De
vrouw schonk het glas half vol en bevochtigde haar lippen ermee.
Ik kreeg trek in bier.
Tegenover me zat een Belgische. Ze las een Frans boek. De kans, dacht ik, is
dus groot dat ze uit het Franstalige gedeelte van België komt.
De paarse vrouw pakte haar pen weer op. Door haar make-up leek het of ze
Indische trekken had, hoewel haar huid niet getint was. Weet soms niet meer wat
ik moet doen... kom er niet uit.
Vlak voor Leiden kwam de man van de service met zijn karretje langs. Ik kocht
een bier. Drie gulden was afzetterij, maar ik had mijn bier. Ik trok het lipje in één
beweging naar achteren en duwde het terug naar voren. Er zijn mensen die daar
moeite mee hebben. Ik niet. Het gesis klonk als een gedicht in mijn oren.
Ik nam eerst een paar grote slokken en daarna met zekere regelmaat
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kleinere. Het bier was koud en smáákte. Het smaakte uitstekend. De wereld was
weg. Hij bestond uit dit blikje. Hier, in deze trein. Wat had literatuur voor betekenis
als je ook kon genieten van koud bier? Waarom zouden mensen de moeite nemen
iets op papier te zetten? Het was niets anders dan bidden, het toevertrouwen van
alle gevoelens tot een imaginaire God; de lezer.
De paarse vrouw stapte in Den Haag HS uit. Ze had haar boekje dichtgeklapt en
in een tas gestopt die ze uit het bagagerek had gepakt. Ik ging wat ruimer zitten en
kreeg niemand naast me. De trein zette zich weer in beweging.
Een man aan de andere kant van het gangpad bestudeerde mij. Wilde zien hoe
mijn keel bij het drinken op en neer zou gaan. Maar het bier was al op, haha. Ik
gooide het blikje in de prullenbak. De man wendde zijn blik af.
Een minuut voor Rotterdam trok ik mijn jack aan. Naast me lag een klein, zwart
tasje, een soort toilettas. De mouw van mijn jack was er overheen gevallen en had
het grotendeels bedekt. Ik deed of ik niets zag. Toen ik het gangpad af wilde lopen,
stootte de Belgische me aan. ‘Je vergeet iets.’ Blijkbaar was ze toch een Vlaamse.
Ze reikte me het tasje aan.
Buiten bekeek ik de inhoud. Spiegeltje, oogpotlood, een klein flesje wijn, een
portemonnee met tachtig gulden en een klein opschrijfboekje.
Ik nam het geld uit de portemonnee en pakte het boekje. Het was een dagboek.
Helemaal vol. De datum liep tot eergisteren. De memoires van een Indische trut.
Aan het vervolgdeel werd gewerkt. Het schrift was priegelig, maar niet onleesbaar.
Al lopend stak ik het geld en het boekje in mijn binnenzak. Op het perron stond
een gele prullenbak, vlak bij de trappen. Het tasje paste er precies in. Nu snel naar
buiten. Ik had het warm, maar er stond een windje.
Steven Verhelst
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Bionda
In een wit paviljoen
waar reuma en bronchitis
onvermoeid om voorrang strijden
ruist de soepele rubbertred
van Bionda, de gediplomeerde
pantervrouw
zij kust de gedachten
in de broze hoofden en stoft
tot aan het helder ochtendlicht
het verdorde tandvlees af
het mooist zijn haar profetieën
over de eeuwig volle sherryglazen
bezwerend de beroerte
en de triplex jassen van de dood.
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Dichter en hoer
Hij schreef roos voor mond
zag haar tepels aan voor roze kralen
en benoemde de wolk
tot een duimdruk van de Schepper
toen hebben we hem meegevoerd
door de ritssluiting van de nacht
en toonden hem in getemperd licht
de harpijen van zilver en albast
nippend aan een groen elixer
en waarlijk,
klonk zijn sponde weer als bed
pecunia als een knisperend biljet
waarmee het raadsel van de liefde
voor vertrouwd gekreun
verruild werd.
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Cybille van Perzië
Wat zij mij uiteindelijk heeft nagelaten?
raadsels, een haar in de douche
en het obligaat repertoire
van een japon in een kast met de geur van haar pose
ik bewaar als souvenir
een cynische hoest in de schemer van een ochtend.
Waarom de vrouw zweeg zo kort als zij leefde?
uit beleefdheid of uit verzet, wie zal het zeggen
misschien was het doodgewoon
een stokoud verlangen dat haar in bezit nam
zoals het geratel van een kansspel
ons laat staren naar een afgezaagd sprookje.
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Kilobyte
hoor! de dag fluistert al met z'n eerste licht
als een rat trippelt hij omzichtig door het huis
en blaast het stof van mijn verstard gezicht
voor de zoveelste keer opgestaan uit de doden
het stil bestel zet zich soepel in beweging
met het wachtwoord nog slapend in mijn mond
sleurt een kapo van de elektronische S.S.
mij terug naar het kilobytegewricht
Heer, o Heer, neem terug mijn armzalig leven
Uw arme Job met psoriasis en 2 zwemdiploma's
en laten we een beetje praten in Uw schemering
zoals het vroeger was, Wij met z'n Vieren

Henk Houthoff
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Kantoor passionate
Per 1 april jl. heeft Stichting Passionate haar kantoor aan de Schietbaanlaan te
Rotterdam geopend. Mede dankzij de steun van Nieuwe Banen Rotterdam Werkt
en SBAW, bureau voor projectontwikkeling, is Passionate er in geslaagd een eigen
werkruimte voor haar betaalde medewerkers en vrijwilligers te creëren.
Voor abonnees, auteurs en zakelijke relaties betekent deze verandering dat
Passionate beter in staat is u van dienst te zijn. Zo is het kantoor geopend op
maandag van 13:00 uur tot 17:00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9:00 uur tot
17:00 uur. Abonnees en zakelijke relaties wenden zich tot Giel van Strien, terwijl
auteurs contact kunnen opnemen met Erik Brus. Wij verzoeken u wel om bij een
eventueel bezoek eerst telefonisch een afspraak te maken.
BEZOEK
Schietbaanlaan 5-B Rotterdam
POST
Postbus 25264 3001 HG Rotterdam
m.b.t. Stichting Passionate t.a.v. het bestuur
m.b.t. de zakelijke en artistieke leiding van Passionate t.a.v. Giel van Strien
m.b.t. de redactie van het tijdschrift Passionate t.a.v. Erik Brus
m.b.t. het podium Geen Daden Maar Woorden t.a.v. Francy Derks
m.b.t. de Internetsite van Passionate t.a.v. Bert Heemskerk
m.b.t. de marketing van Stichting Passionate t.a.v. Marjolein Neervens
Telefoon: 010 276 26 26 / 276 26 39
Fax: 010 276 26 07
e-mail: passionate@ipr.nl
Internet: www.passionate.nl
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Het kantoor van Passionate is bereikbaar vanaf Rotterdam Centraal met de
tramlijnen 4 (halte Nieuwe Binnenweg) en 9 (halte Claes de Vrieselaan) en de
metro (halte Dijkzigt).
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No fuck me, no fuck you
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voor Jaap Goedegebuure

11.12
Achter me een zenuwpees met een zaktelefoon aan zijn oor. Mobiel telefoneren
tijdens de incheck. Bellen met het reisbureau. Op de valreep nog wat te zeiken. Dat
hij heeft gehoord dat er hevige regenval is geweest op de plaats van bestemming
en dat zijn rondreis in gevaar komt. Dat hij Transavia heeft gevraagd om een extra
tussenlanding te maken, maar dat er niets definitief wordt bevestigd. Dat het
schriftelijk moet. DatMensen schuiven voorbij. Leuk meisje met panterjas.
Ik pak mijn handbagage en voel of de HP/De Tijd van 24 oktober vorig jaar er nog
wel in zit. Ja. Gelukkig maar. Anders was ik acuut naar huis gegaan.
Er passeert een bataljon Japanse stewardessen. Donkere regenjas tot ver onder
de knie, vleeskleurige panties, zwarte bagagekarretjes voortduwend. Een regiment
des doods. Kamikazesnollen.

13.29
Voedertijd. Het zijn net beesten. Een kar met diepvriesmaaltijden door het gangpad
en de koppen scharnieren naadloos mee.
Hoog in de lucht zie ik het aan, de opengeslagen HP/De Tijd van ruim een half
jaar geleden in mijn schoot. ‘De luide stilte in de letteren’ van Jaap Goedegebuure.
Ik had het destijds niet gelezen maar ben erop gewezen door een bevriend dichter.
Gelukkig maar. Het stuk bevat louter wijze woorden die me tot het inzicht hebben
gebracht dat het zo niet verder kan met de vaderlandse literatuur in het algemeen,
en mijn literatuur in het bijzonder. ‘Wat me te doen staat is heel eenvoudig: leren
bewegen. Bewegen zonder gezien te worden. Zonder verlamd te raken door een
toeschouwer. Zonder mijzelf gade te slaan,’ zijn zinnen uit Esse est percepti van
Nicolaas Matsier, die meneer Goedegebuure in zijn stuk naar voren haalt als zijnde
kenmerkend voor de verheven Revisorgroep, en die ik vanaf nu ter harte zal nemen.
Ik wil een mentaliteit uitdrukken die verder reikt dan de belevingshorizon van die
ene individuele schrijver. Eindelijk eens wat anders dan al die verhalen die zo dicht
bij mijn eigen belevingswereld staan dat er geen ruimte meer voor de verbeelding
over blijft.

17.43
Het is modderig en nat en op de veranda's worden vuren gestookt. Tot halverwege
mijn kuiten waad ik door de muk. Grote tankwagens slurpen het water op maar
helpen doet het niet. Alle huizen zijn leeggehaald en het huisraad hangt, staat of
ligt te drogen.
‘Hé mister!’ Er stopt een busje en de bestuurder wenkt me. ‘Where you going?’
Ik zie wat blanken aan boord zitten en stap in. Ik wil naar een hotel en zij gaan
daar ongetwijfeld naar toe.
Op de achterbank van het busje een jongen en een meisje, verliefd, zo op het
oog. Tegenover me een stuurs kijkende blondine met zakwangen en een huilhoofd.
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Het meisje achterin is mooi en de jongen stoer. Ze gapen. Kijken me aan. Verveeld.
Ongeïnteresseerd. Als personages in de verhalen die ik tot voor kort schreef.
We gaan de route die ik net heb afgelegd, alleen dan in tegenovergestelde richting.
Ik zeg iets. Ik weet zelf niet wat, maar schrik ervan. Mijn stem klinkt boos.
‘What did you say?’ Het huilhoofd.
‘Moet bootje bouwen,’ zeg ik. ‘En hotelletje vinden.’
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Het huilhoofd kijkt me vragend aan.
‘Where are we going?’ verduidelijk ik. ‘I need a hotel.’
Huilhoofd lacht, opgelucht. Ze vertelt dat ze reisleidster is - aha - en komt met
uitgebreide verhalen over allerlei tigsterrenhotels aan zetten: naadjes en kousen
en punniken is best leuk.
Ik kijk naar de twee op de achterbank. De jongen wenkt me. Hij mompelt, is vrijwel
onverstaanbaar, maar ik begrijp dat hij wel een goed hotel weet, al is de uitbater
een beetje een creep.

00.31
Eindelijk. Laptop op schoot en riktiktik. Ik schrijf bij kaarslicht. ‘River view’ heet deze
tent en ik kijk door een sierlijk betralied raampje uit op de mythische rivier bij nacht.
Water water everywhere, where no bird can fly no fish can swim. No fish can swim.
Het land is een modderpoel. De afgelopen dagen heeft het aan één stuk door
geregend, vertelde de hoteluitbater me tijdens de incheck, een stortvloed van water
waar de riolen niet op zijn berekend, en die het land heeft verduisterd en platgelegd.
De straten staan blank, electriciteit is uitgevallen, warm water niet aanwezig,
telefoneren kan niet, faxen is onmogelijk, er zijn huizen ingestort, geen brood.
Ik ben fris en fruitig en sta strak van het spul dat de jongen uit het busje me net
in de verduisterde eetzaal van het hotel gaf. Diner bij kaarslicht. Zijn vriendin was
al naar bed en vanuit de hotellobby klonken opgewonden kreten.
Hij vertelde me dat hij hier als surfinstructeur werkt. Eigenlijk was hij naar dit land
gekomen om van de pillen en de coke af te komen; hij had begrepen dat dit een
ontzettend streng en conservatief land zou zijn. Geen drugs, geen seks, geen eigen
mening. Dat had hij nodig. Maar hij zat hier nu een half jaar en inmiddels had hij
wel in de gaten dat de samenleving juist van seks en drugs was doortrokken. Alleen
dan op een gemangelde en onnatuurlijke manier.
Ik knikte en vertelde dat ik hier kwam om aan een roman te werken, waarschijnlijk
eentje met historische elementen, waarin ik als het even kan een betrokkenheid
etaleer, waar een bekommernis uit spreekt met wat er in de samenleving omgaat,
een zorg om de onverschilligheid die het indirecte gevolg is van de verlamming door
het alleen nog maar reflecterende intellect. Dat ik nu lang genoeg aan het pielen
ben geweest met verhalen die nergens over gaan. Drugs, drank, geweld en verveling
- ik ben het zo zat.
‘Aha, a story,’ zei hij met zijn Duitse accent. ‘Very good.’ Hij lachte breed en duwde
me een capsule in handen.

03.12
De capsule is uitgewerkt en... ach. Laat maar. Het is een pisverhaal en het gaat
over het Water en het heet ‘Tupelo’. Verder geen nieuws. Alles wat ik tot nu toe
publiceerde is op de ecstasy geschreven.

08.26
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Uit de speakers onder het rieten afdakje klinkt Madonna.
‘Story?’ vraagt een westerse nicht in een lawaaishirt, die hier zijn hart op komt
halen - broek op de enkels. Niet dat er ook maar één homoseksuele inlander zou
zijn, verzekerde de hoteluitbater me zonet nog, voor ik het hotel verliet;
homoseksualiteit bestaat niet in dit land. ‘Maybe you fuck, but nobody gets fucked.’
Aids hebben ze hier ook al niet. Dat is iets Westers.
‘Story,’ mompel ik. ‘Touched for the very first time.’
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Hij begint goedkeurend en innemend te lachen, en noodt me aan zijn tafeltje, maar
ik sla het aanbod af. Ik blijf hier liever zitten.
‘Aha, that's great.’ Hij wijst op het papier voor me. ‘Have fun.’
En hoewel ik eigenlijk iets nieuws wil schrijven, iets verrassends, merk ik dat ik
weer zit ik te denken aan dat verhaal van vannacht, dat kloteverhaal, dat
pillenverhaal: ‘Tupelo’. Het speelt in een samenleving die de hele wereld omspant,
en die op rust, hypocrisie en chantage drijft, letterlijk drijft, want de straten staan
blank en de riolen stromen over, en seks en drugs zijn verboden want daar word je
onrustig van, en onrust is NIET GOED, onrust is FOUT, maar straks gaat de guerilla
uitbreken, mannen zonder oren maar met kieuwen komen bovengronds en gaan
vechten voor de Goede Zaak, en er is ook nog een Profeet en die weet alles, echt
alles, hij weet bijvoorbeeld dat de guerilla van de mannen zonder oren maar met
kieuwen weinig zin heeft want het gaat morgen toch vriezen en dan zal alles voorbij
zijn, en kapot, en over, en die Profeet, dat ben ik.
Achter me schieten kale bergen uit de grond omhoog. Droog, loofloos,
roodgekleurd, alsof het er dagelijks bloed regent.

11.24
Langs ravijnen en over richels loop ik. Het landschap is droog en brokkelig - ik kijk
links en zie niets dan rotsen, ik kijk rechts en zie een groene en weelderige vallei,
waar de mythische rivier zich met weidse gebaren een weg doorheen baant.
In deze bergen liggen ze begraven, de helden uit de oudheid. Graftombes, diep
uitgehakt in de rotsen woestenij. Als je in de verkeerde tijd en op de verkeerde plaats
was geboren was het je levenstaak: hakken voor de godheid. Je ging de tombe in
en de rest van je leven zou je geen daglicht meer zien. Wat hen te doen stond was
heel eenvoudig: leren bewegen. Bewegen zonder gezien te worden. Zonder verlamd
te raken door een toeschouwer.
De zon beschijnt de eindeloze, kriskras door elkaar heen wringelende akkers in
de diepte. Ezels en runderen sjokken er rond, witte vogels staan op hoge poten in
de rijstvelden. Het groen is geen groen maar edelmetaal. Idylle idylle idylle. Een
huis, een hut, een stal van stro. In de schaduw van hoog opschietende gewassen
- I LOVE YOU SUGARCANE - liggen mensen te slapen of zitten gehurkt in groepjes
bijeen. Statige palmbomen reiken naar de hemel en door de rietkragen aan de
oevers van de blauw oplichtende mythische rivier zie ik een minuscule trein
voortschieten, richting hemel, en blauw, en almacht.
Er zijn geen schaduwen en er is geen echo. Het licht is van goud.

14.31
Ik lig plat achterover op een soepel verend bed, pen en blocnote naast me in de
aanslag, en kijk naar het kalme gekabbel van het zwembad dat zich weerspiegelt
op de onderkant van palmbladeren. Hoog in de knalblauwe lucht cirkelen roofvogels,
dichterbij schieten kleine duifjes heen en weer, en aan de overkant van het zwembad
doen twee zwerfkatten zich te goed aan de restanten van een toeristische voedering.
Buiten de hotelmuren heerst er honger en chaos, gillen de neurotische kalkoenen
zich schor, eten mensen het vuil uit hun kleding, en hier is er rust en overvloed.
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Loonslaven schieten onzichtbaar voort door de betoverende tuin, knipmessen slepen
met bier en gin en wijn, Arabische klanken drijven door de lucht - een beetje richting
drum ‘n’ bass, alleen dan subtieler, en je kunt er prima op dansen.
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Wat me te doen staat is heel eenvoudig: leren bewegen.
In een caféraam zitten twee gelieven met hele grote oren en absoluut geen
kieuwen aan een eettafeltje. Na een jaar carrièregesjagger zijn ze eindelijk weer
eens samen en ze willen zo graag dat het leuk en gemakkelijk en gezellig is - net
als toen, ooit eens, vroeger, voor de komst van het Water - maar dat is het in de
verste verten niet, en waarom zitten we opgesloten, in hoofden en woorden en
daden en vicieuze gedachtencirkels, en houden we nog wel van... ja natuurlijk! Ja
natuurlijk! En zullen we dan maar kinderen, ja kinderen, en ach waarom niet, waarom
wel, waarom niet, waarom wel, waarom niet, WAAROM NIET, ja doet u maar...
zakje eromheen? Nee hoor bedankt‘Story?’ vraagt een hotelbediende. Hij buigt zich over me heen en doet of hij
meeleest. Zijn onderlip is groot en blauw en bungelt een beetje moedeloos richting
aarde.
‘Story,’ beaam ik, enigszins beschaamd omdat het niet het verhaal is dat ik hier
kwam schrijven, dat ik graag wíl schrijven en dat er maar niet van komt.
-en iedere avond het verplichte praten met mensen die we eigenlijk niet mogen
maar dat is wat volwassen gezelligheid vermag en 's nachts het stiekeme en
benevelde neuken en het gesmoorde orgasme en de scheuren in het plafond en
en en de volgende morgen ontbijten en een babbeltje maar weer en za za za zonnen
en ook maar wat drinken en verdomme verdomme was het maar nooit begonnen
met regenen en waren we maar nooit gaan nadenken en altijd blij en altijd puber
enIk scheur het papier los en knijp het tot een prop en gooi het onder mijn ligbed.
Het lukt me maar niet om die mentaliteit uitgedrukt te krijgen die verder reikt dan de
belevingshorizon van die ene individuele schrijver. Ik ontvluchtte Nederland omdat
ik te veel werd afgeleid door het Hier en Nu, het Ik en Mijn Tijd, maar zodra ik op
een mooie historische plaats neer zou strijken, ging het allemaal gebeuren. Dat wist
ik zeker. Een nieuwe literatuur. Wie op het ene moment nog Nix heeft, kan op het
volgende moment alles hebben... Nee dus. Ik ben er het schoolvoorbeeld van dat
de Nederlandse literatuur ten prooi is aan een akelige malaise. Of, zoals meneer
Goedegebuure schrijft: ‘Jawel, we hebben Connie Palmen en Arnon Grunberg, we
hebben Margriet de Moor en Thomas Roosenboom, we hebben Nelleke Noordervliet
en Bas Heijne, we hebben allerlei kekke, grappige, beschaafde, verfijnde, erudiete
en onderlegde schrijfsters en schrijvers. Maar we hebben op dit moment helemaal
niemand van onder de dertig, zelfs Serge van Duijnhoven niet, die bereid is om
deze tijd de maat te nemen en daarvan te getuigen in een provocerend geschrift.’
De hotelbediende wenkt me en lacht een tandeloze mondholte bloot. ‘Mash mash,’
zegt hij.

19.41
Op een terras in het magere stadje zit ik te eten en te drinken en te kijken. Voor me
een fles lokaal bocht. De ober brengt me een schaaltje pelpinda's die, zelfs na het
pellen, zacht als spekkies zijn.
Aan een tafeltje tegenover me zitten drie locals. Lange gewaden, de oudste met
van die lappen om zijn harses en een buik alsof hij een luchtballon heeft ingeslikt.
Ze spreken verhit en drinken als pubers. Bier is er doorlopend en om de vijf minuten
komt er een nieuw rondje whisky langs. Ze heffen hun glazen naar me en roepen:
‘It's oil. Good for fuck.’ Pas na een tijdje zie ik dat één van hen de hoteluitbater is.
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Daar wil ik over praten. Met Jaap Goedegebuure bijvoorbeeld.
En dan is hij er zomaar. Hij zit tegenover me en we drinken het lokale
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bocht en eten die sponspinda's. Ik vertel hem veel. Ik vertel hem alles. Over hoe
het is en hoe het was en hoe het gaat worden.
‘Ik hoop het maar,’ zegt meneer Goedegebuure, en we klinken.

22.33
Ik zit temidden van een hele vracht zingende en geile inheemsen in de hotellobby.
De toespelingen op seks zijn al niet eens meer bedekt. Er komen mannen binnen
die vragen of ik ze wil pijpen, of ze me mogen neuken. De bediende met de grote
onderlip is er ook weer. Hij draagt nu van die authentieke kleding en staat me
ondoorgrondelijk aan te kijken; wat moet hij van me? De hoteluitbater zit naast me
en helt steeds meer naar me over en ligt inmiddels bijna op mijn schoot. Op poeslieve
toon vraagt hij of ik langzaam wil praten want anders verstaat hij het zo moeilijk en
ik heb zo'n mooie stem en dat hij whisky en gin op zijn kamer heeft en hij stopt me
twee tabletten in de hand waar ik me straksEindelijk besef ik dat ik het enige meisje temidden van een groep uitgehongerde
kerels ben. Ze willen me! Ik moet weg zien te komen voor het te laat is en er al
teveel Hezbollahzaad is aangemaakt.
Maar nee, nee, ik mag niet weg, dat gaat niet, echt niet, dat kan niet. We gaan
een ‘little party’ bouwen. Het gezang wordt zo mogelijk nóg uitbundiger. Er wordt
geklapt en gejoeld en op de tafel en de grond gedrumd. En kom op mister, zing
eens een Nederlands lied.
Ik sta op.
‘Come with me. We watch some television. CNN. You know CNN?’ De hoteluitbater
smeekt het me zo'n beetje. ‘No fuck. Really no fuck. No fuck me, no fuck you. Watch
tv?’
De man van de onderlip komt naar me toe. Hij drukt me de hand en kust me. Ik
voel de lip tegen mijn wang stuiteren. Het ding lijkt wel van rubber.
En de hoteluitbater: ‘Really, no fuck me, no fuck you. Watch Italian television?
CNN?’

00.01
Ik ben in een bootdiscotheek. Ik heb de twee tabletten die de hoteluitbater me
vanavond gaf zojuist opgegeten. Van die tabletten ga ik me straks gelukkig en
onbezorgd voelen, vertelde hij me.
Mooi. Ik ga zitten. Ik ga wachten. Ik pak pen en papier en voel me helemaal on
the road. Nu gaat het gebeuren. Eindelijk. Ik voel het. Vanavond ga ik een schrijver
worden die iets te melden heeft. En dat niet met een programma of manifest, maar
met romans en verhalen waarin met koele obsessie de balans van het
postrevolutionaire tijdperk wordt opgemaakt.
Ik wacht, ik wacht, maar krijg het vooral koud. Volgens mij ben ik verdoofd. Ik voel
mijn benen niet meer en dat is een rare gewaarwording. Ik loop naar buiten, waggel
over de loopbrug, en denk: pas op, dit is een eng land, en dat daar onder je is de
mythische rivier. Ik loopt dicht langs de muren als ik naar mijn hotel ga, want die
geven nog een beetje warmte af. Ik ril en kijk omhoog. De maan wordt van boven
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af opgegeten. Niet verdwalen, denk ik, niet verdwalen, dit is een eng land. Is dit een
eng land? Ja, dit is een eng land. Kijk maar naar de maan.
En daarna wordt het zwart, heel erg zwart. Aha, denk ik nog, dit is wat die
hoteluitbater gelukkig en onbezorgd noemt.
Het blijft heel erg lang en heel erg zwart.
Als ik mijn ogen open lig ik in een nieuwe hotelkamer en ik voel me zweverig en
beverig en inmiddels ben ik zeker drie keer geneukt door
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de hoteluitbater, en waarschijnlijk daarom heeft hij me deze kamer gegeven, de
mooiste kamer van het hotel met het zachtste matras van de wereld en heel veel
spiegels, en dat ijlt heel lekker en dat schrijft nog beter, en ik ben blij en gelukkig
zo: vaak lig ik aan Jaap Goedegebuure te denken, aan wat hij schrijft over literatuur,
dat het vroeger allemaal beter was en zo, en dan hoor ik alle jonge schrijvers in
koor roepen dat die ouwe lul niet met zijn tijd mee durft te gaan, en dan denk ik: nee
jongens, nee, meneer Goedegebuure heeft gelijk, vroeger was het inderdaad allemaal
veel beter - toen waren de personages in de romans tenminste nog behept met een
verlammende neiging de dingen door te denken tot over een grens waarvandaan
geen terug meer mogelijk was, tot handelen of enige vorm van betrokkenheid waren
ze niet in staat, ze ervaarden de wereld wel maar de prikkels die hun zintuigen
registreerden leidden niet tot actie - en dan krijg ik het helemaal te pakken en ga ik
rechtop in mijn bed zitten en pak mijn laptop en riktiktik dat gaat lekker zo, ja, dat
gaat steeds beter, en de verhalen die ik schrijf gaan allang niet meer over mezelf,
of over drugs, of over alcohol, of over verveling, en wel over het gebrek aan enige
betrokkenheid, en over de wereld die in een chaotische stroom aan me voorbij trekt
en ik sta erbij en kijk ernaar zonder me erin te willen mengen, en ook gaat het over
de helden uit De tandeloze tijd en Opwaaiende zomerjurken en Een man van horen
zeggen en De nietsnut en soms komen die dan allemaal samen in een heel erg
bruin en ontzettend knus café en gaan daar gezellig heel veel drinken en leren
bewegen en herinneringen ophalen of een partijtje schaak of bridge of
mens-erger-je-niet spelen, en soms komt meneer Goedegebuure dan ook langs en
die legt haarfijn uit hoe je die spelletjes het best kunt spelen en dan begint iedereen
te lachen en te juichen en gaat het van Rondje! Rondje! Rondje! en als het echt
Heel Erg Leuk is neukt meneer Goedegebuure me lang en hard en diep en als hij
klaar is en zijn gulp dicht ritst, zegt hij dat ik mooie verhalen schrijf die eindelijk eens
ergens over gaan, en dan ben ik vervuld van trots en heb ik tranen in mijn ogen, en
meneer Goedegebuure slaat een arm om me heen en vertelt dat het ook wel nodig
was dat er een jong auteur als ik op zou staan omdat al die andere jonge schrijvertjes
van tegenwoordig helemaal niets voorstellen, maar wat ik doe snijdt tenminste hout,
en even versta ik hem verkeerd en zeg ik ja, Ik ook van jou, Jaap, en dat had ik nou
niet moeten zeggen want ineens krijgt meneer Goedegebuure rode vlekken in zijn
nek en een geel waas voor zijn ogen en hij schuimbekt en rochelt en vliegt me naar
de keel en drijft zijn tanden in mijn halsslagader enDag.
Ze hebben me verhuisd. Mijn nieuwe kamer ligt aan de andere kant van het hotel
en ik luister naar het gejoel van schoolkinderen, dat in ieder land, in iedere taal,
hetzelfde klinkt.
Ik ben niet ziek meer maar ook niet beter. De hoteluitbater wil me niet meer
neuken. Hij zegt dat er een vloek op me rust.
De schoolkinderen zetten een lied in dat bijna direct wegsterft. Jammer. Beneden
in de steeg wordt een emmer leeg gegooid.
Wat me te doen staat is heel eenvoudig: leren bewegen.
Harmen Lustig
De gevleugelde woorden in dit verslag zijn - natuurlijk - afkomstig uit ‘De luide stilte
in de letteren’ dat Jaap Goedegebuure in HP/De Tijd van 24/10/'97 publiceerde.
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Niks opmerkelijks
Nu, nu in mijn diagonale nachten
Denk ik terug en maak me druk
Om het minste onrecht, de dwalingen
De verfomfaaide balans van wat belangrijk was.
Ik realiseer me dat jouw haar in de verstrengelde uren
Domweg is doorgegroeid. Een misdaad is het!
Het beeld van ons ineengedoken op mijn bed
Schuilend voor de bijtende wanhoop
Van buitenaf. Op geen film of foto ligt dat vast.
En hadden onze zoenen, die overgave dan helemaal
Geen invloed op de staat van ons gebit?
Ik weet: jij bent niet zwanger geworden
En andere ziekten liepen we ook niet op.
Toch: ik dacht dat mijn lijf bezweek
Er is niets opmerkelijks gebeurd.

Passionate. Jaargang 5

61

Filax
Ons huis is van mij en ik red me wel
De kraan lekt: het rubberen ringetje
Poreus? - Wie zal het zeggen?
De gootsteen moet ontstopt
Waar heb je dat hoe heet het spul gelaten?
Nooit geweten dat je kristalzegels kunt sparen
Bij de supermarkt
Dinsdag mee begonnen (ALLES MOET NIEUW!)
Vrijdag mee gestopt
Stofzuigen doe je in een kwartiertje
En het hoeft heus niet om de dag
Maar wat is de spiegel gauw vuil!
Fijn dat er nog Glassex is
Dons verlaat het stukgeslapen kussen
Ik gebruik nooit een kussen
- Jij
Je kunt maar beter terugkomen
Nee dat bedoel ik niet
Je had beter hier geweest

Hans Brombacher
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Kurt Gödel als dichter
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Een paradox is een gedicht. Een paradox is een gedicht, omdat het een zoektocht
is van woorden, verdwaald op weg naar de waarheid. Ergens aan de horizon glimt
ze nog, die eeuwige waarheid, maar het prikkeldraad is onverzettelijk en de woorden
staan daar maar zo'n beetje, op een afstandje kijkend naar het onbereikbare. Hun
enige troost is de wetenschap dat de lezer met hen meeleeft, begrijpt waar ze zo
graag heen hadden willen gaan, als de taal niet in haar taaiheid was gebleven.
Daarom een gedicht.
De paradox spookt rond in het hoofd van de poète maudit die een rondje loopt
door de lanen van Princeton. Het is augustus 1950 en hij heeft net een bezoek
gebracht aan zijn goede vriend Albert Einstein, die met zijn hofhouding een eindje
verderop woont. Zijn naam staat als getuige onder het testament van de man met
de wilde haardos. Hij glimlacht flauwtjes. Lome, witte wolken hangen aan de lucht.
Thuis wacht Adele op hem.
De dichter denkt aan Epimenides, de oude Kretenzer die er met zijn vers ‘Alle
Kretenzers zijn leugenaars’ in slaagde zichzelf tot paradox te verheffen. Hij is een
leugenaar en daarom is hij het niet. Hij is geen leugenaar en daarom is hij het wel.
Epimenides staat aan het begin van de zoekende poëzie, denkt de man, terwijl hij
zijn ronde brilletje weer wat vaster op zijn neus drukt. Epimenides is dé dichter van
de oudheid, zoveel compacter en betekenisvoller dan Homerus met zijn wijnzwarte
zeeën, gezwinde Achillessen en rozevingerige dageraden. Dichten is de kunst
zoveel mogelijk betekenis in een enkele ranke zin te persen.
Hij is Kurt Gödel, de ijzingwekkendste wiskundige van de twintigste eeuw, de man
die de mathematische droom van een perfecte wiskunde aan diggelen sloeg, maar
ook de man die stierf aan zijn angst om te sterven. ‘Über formal unentscheidbare
Sätze der Principia mathematica und verwandter Systeme l' heette het cryptische
artikel dat hij in 1931 publiceerde. Vijfentwintig was hij toen. Zijn inspiratie was het
gedicht van Epimenides, dat hij bewerkte voor de taal van de wiskunde. Zo
smokkelde hij een logische klapval de wiskunde binnen, vervat in een enkel
voorbeeld. Dat voorbeeld is het mooiste gedicht van deze eeuw, omdat het de
wiskundige formulering van de paradox is en daarmee het skelet van alle andere
paradoxen.
Maar de wiskunde wil helemaal geen paradoxen, ze wil alleen echte waarheden,
waarheden die je bewijzen kunt met strenge regels, geen formules die halt houden
voor het prikkeldraad en de laatste stap aan de verbeelding overlaten - alles wat
waar is moet te bewijzen zijn en een wurgende weerlegging moet bestaan voor alles
wat niet waar is. Dat was de wiskunde tot aan Kurt Gödel. Als de wiskundige al een
dichter wilde zijn, dan een auteur van strakke gedichten met een consequent,
dwingend rijmschema, een logische keten van beelden die naar een ondubbelzinnig
einde voert. Voor de verbeelding zou geen plaats mogen zijn.
Kurt Gödel, een magere gestalte die op zomerse dagen als deze de twee bovenste
knoopjes van zijn overhemd open laat, loopt Linden Lane in. Zijn huis is een witte
bungalow met vierkante ramen. Glad asfalt leidt vanaf het witte hek naar de voordeur.
De heg is strak geknipt, het gras egaal kort. Hier woont een mathematicus.
Precies twintig jaar geleden is het nu dat hij aanschoof aan een tafel in Café
Reichsrat te Wenen. Hij legde zijn vondst voor aan de grote Rudolf Carnap. ‘Leuk
voor je, Kurt,’ was de reactie. Twee weken later
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vertelde hij het op een congres in Königsberg. Een lauwe ontvangst. Slechts één
collega was direct razend enthousiast, ook al een jonkie, Johann von Neumann. De
toekomstige peetvader van de computer begreep alles, altijd en meteen.
Onder degenen die het niet snapten of niet wilden snappen waren niet de minsten:
Carnap, Hilbert, Wittgenstein, Zermelo. Russell schreef in een brief dat hij zich
gelukkig niet meer met wiskunde bezighield. De hele voorgaande generatie, die van
de wiskundige wederopbouw het levenswerk gemaakt had, had ongelijk. Het duurde
jaren voor ze het zouden begrijpen - en toegeven dat er geen ontkomen aan was.
De paradox, en daarmee de verbeelding, was voorgoed in de wiskunde geïnstalleerd.
Kurt Gödel, de verlegen jonge formuledichter uit de Josefstädterstrasse, had de
bijtendste regel ooit geschreven:
nε K≡→(Bew[R(n);n])
Veel geconcentreerder, voller van betekenis kan een dichtregel niet zijn. Hier staat:
R(n) hoort alleen bij de bewijsbare formules als je hem niet kunt bewijzen, maar als
je hem wel kunt bewijzen, hoort hij niet bij de bewijsbare formules. Een vrij vers van
achttien tekens blaast meer dan twintig eeuwen wiskunde op, schuift tientallen
boeken aan de kant, zet tientallen andere in de steigers. De meeste studenten
hebben een paar jaar nodig om het volledig te begrijpen. De precieze implicaties
blijven een mysterie. Slechts één ding is zeker: de volledige waarheid ligt voorbij
de horizon, buiten het bereik van de formules. Gödels formule is de ultieme formule,
die bewijst dat de ultieme formule niet bestaat.
Een wiskundige die wil leven met de stelling van Gödel moet een beroep doen
op zichzelf als mens, als lezer. Pas als hij de stelling leest als een gedicht, kan hij
in gedachten over het prikkeldraad heen zweven en zich verzoenen met de stelling,
omdat hij weet waar ze heen wil.
‘Je moet de groeten hebben van Albert,’ zegt Gödel tegen zijn muze zodra hij binnen
is. Adele is Frau Dr. Gödel, officieel sinds 1938, inofficieel bijna tien jaar langer.
Kurts ouders stonden nogal afwijzend tegenover zijn betrekkingen met een zes jaar
oudere nachtclubzangeres. Maar Adele is de enige die hij volledig vertrouwt. Ze
proeft het voedsel van elke lepel voor ze hem die toesteekt.
Adele ook was het die hem hielp ontsnappen als hij weer eens door zijn familie
opgesloten was in het naargeestige sanatorium van Purkersdorf bei Wien. Ze dachten
dat hij suïcidaal was. Belachelijk. Hij was juist ontzettend bang door een plotseling
ongeluk het hoekje om te gaan. Hij las bijvoorbeeld een dik boek over
koolmonoxidevergiftiging uit angst voor de kolenkachel. De koelkast in de keuken
vertrouwt hij nog altijd niet - die zit vol giftige gassen. Angst voor vergiftiging blijft
hem zijn hele leven achtervolgen.
Paradoxen zijn verraderlijk, je weet nooit zeker of ze giftig zijn of niet. Ze kunnen
er simpel uitzien, zodat je pas in tweede instantie opmerkt hoe onmogelijk ze zijn,
zoals die tekeningen van M.C. Escher. Misschien ook daarom dat Gödel zo'n hekel
heeft aan de muziek van Bach en Wagner - omdat ze nodeloos gecompliceerd zijn
en daarom verraderlijk. Geef hem maar kunst met een duidelijke lijn erin, zoals
tekenfilms van Disney. Sneeuwwitje heeft hij al drie keer gezien en ook Bambi vindt
hij prachtig. Gödel leest Kafka, streng als hijzelf, een hongerkunstenaar.
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In alles zoekt Gödel zijn stelling, een simpele formulering voor een wereld van
betekenis. Als je ingewikkeld formuleert, doe je de betekenis geweld aan. Eenvoud,
daar gaat het om, denkt de logicus, terwijl hij in een vouwstoel op de veranda van
de achtertuin plaatsneemt. Hij peinst wat na over het gesprek dat hij net met Albert
had, over de gevolgen van een roterend universum (zijn vondst) voor de
zwaartekrachtvelden-theorie van zijn vriend. Adele brengt hem een kop thee.
Sinds 1940 woont Gödel het jaar rond in Princeton. Het Institute for Advanced
Studies, opgericht door Einstein en Von Neumann, loog er een eind op los om de
benodigde visa los te peuteren. Er was oorlog in Europa en de Amerikanen stonden
niet te springen om Oostenrijkers binnen te laten. Gödel kwam al in Princeton sinds
1934, maar keerde altijd terug naar Wenen, om redenen die niemand begreep. Zelfs
zijn naaste vrienden in Amerika waren verbaasd toen hij eind 1939 ineens met een
vrouw opdook in San Francisco, na een lange reis door Siberië.

Kurt Gödel (links) en Albert Einstein
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Adele en Kurt waren erg gehecht aan hun heimat, ondanks de Anschluss. Het besluit
om toch te vertrekken kwam toen Gödel tijdens een wandeling aangevallen werd
door een nazi-knokploeg. Adele verjoeg het schorremorrie met haar paraplu, maar
de maat was vol. Kurt wilde niet dood. Een dichter moest zich in rust kunnen wijden
aan zijn overpeinzingen.
Bijvoorbeeld aan de vraag of een mechanische wiskundige, een computer dus,
zich net als een mens kan verzoenen met de paradox en zo de verbeelding
veroveren. Als Platonist in hart en nieren denkt hij zelf van niet, maar wat zijn stelling
betekent in het licht van de machinale verbeelding, laat hij in het midden. Een
uitgebreide poging tot antwoord zal pas na zijn dood komen, in de vorm van Douglas
Hofstadters Gödel, Escher, Bach. Anderen zullen volgen.
Zover is het nog niet. Het is 1950, precies halverwege de eeuw. Het is warm, vindt
Gödel. Nu zou hij nog lachen als men hem vertelde dat hij over enkele jaren midden
in de zomer met truien en oorwarmers gesignaleerd zal worden in de lanen van
Princeton.
De tragiek van Kurt Gödel is dat hij de tragiek van Kurt Gödel niet kent. Zijn
wiskundige werk is een monument van logica, maar zijn persoonlijke leven wordt
gekenmerkt door paranoia. Gödel is een wandelende paradox, maar niet uit vrije
wil, zoals Epimenides. Paranoia is inherent aan de wiskunde, die zelfs de het meest
onwaarschijnlijke voor mogelijk houdt. Zoals biograaf John Dawson schrijft: ‘Paranoia
is een ziekte die het beoordelingsvermogen aantast en Gödel was daar gevoelig
voor juist omdat hij zo pijnlijk logisch was.’
Natuurlijk is het onwaarschijnlijk dat ze hem willen vergiftigen, maar onmogelijk
is het niet. Dat schrijft de logica voor. Gödel zal zijn eigen stelling worden, de neerslag
van een briljante gedachte, een gevangen paradox, maar zonder het vermogen zelf
over het prikkeldraad heen te vliegen. Dat moeten anderen voor hem doen, zijn
lezers.
Ook dit is nog niet zo relevant op deze dag. Kurt Gödel zit rustig in zijn stoel,
terwijl Adele over hem waakt en hij zich veilig kan voelen. Hij weet niet dat hij op de
rand van de hongerige afgrond staat en hij weet ook niet dat hij een gedoemde
dichter is.
Maar hij is het wel, hij beschikt over alle kwalificaties. Het gevoel voor melodrama,
een zweem van rücksichlosigkeit, zijn ongeweten drang tot zelfvernietiging, een
overweldigende vrouw op de achtergrond, maar vooral het vermogen betekenis uit
te drukken in enkele woorden. Alleen het onzinnige onderscheid tussen formules
en zinnen belet zijn doorbraak in literaire kringen. Ooit zal men de twintigste eeuw
beschouwen als een verre oudheid en weten: Kurt Gödel was de grootste dichter.
Zelf zal het hem op dit moment een zorg zijn. De tuin oogt netjes. Hij bedenkt dat
hij weer eens een brief aan zijn moeder moet schrijven. Adele draagt een armband
met ronde schakeltjes. Kurt Friedrich Gödel voelt zich vredig, hij weet niet hoe de
paradox in hem woekert, niet hoe hij van slag zal raken als Adele ziek wordt, niet
hoe hij het voedsel dat hij van anderen krijgt zal wantrouwen, niet hoe hij op 14
januari 1978 zal versterven, 71 jaar oud en 32 kilo zwaar.
Christian Jongeneel
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Ten slotte
‘Hij was geen heilige.’
‘Maar van heiligen kun je ook niet houden,’ zegt schrijfster en filosofe Connie
Palmen met een gekwelde stem, en ze laat een stilte vallen. Hanneke Groenteman
knikt bewonderend om het inzicht.
Connie Palmen heeft een roman geschreven over de liefde van haar leven, de
beroemde journalist Ischa Meijer, die drie jaar geleden plotseling overleed. Eigenlijk
wilde zij dat niet doen, vertelt ze, maar ze moest wel. Want als je beroemd bent
wordt je verdriet publiek bezit. Deze roman is een manier om haar verdriet weer
van haarzelf te maken. Het bijbehorende televisieoptreden - Hanneke Groenteman
mag haar exclusief interviewen - en de tournee door het land wil ze eigenlijk ook
liever niet doen, maar ze moet wel. Het begin van deze promotiecampagne valt
overigens samen met Meijers sterfdag.
Connie Palmen kent veel briljante mensen. Over de dood van Ischa Meijer zei haar
vriendin Margriet de Moor (schrijfster én klassiek geschoold muzikante): ‘Het leven
is soms zo angstwekkend klassiek gecomponeerd.’ Palmen vindt dat een briljant
inzicht. Ook briljant was het idee van de vormgever om de titel I.M. op haar boek
een handgeschreven letter te geven. Want dat drukt kwetsbaarheid uit.
Ook de beroemde journalist Ischa Meijer was hoogbegaafd. Sterker nog, in I.M.
lezen we ‘hoe intelligent, briljant, geniaal, hoe zelfstandig in zijn denken’ hij was.
Tijdens hun talloze reizen samen las zij altijd de columns en het andere proza dat
hij zojuist geschreven had. Meijer wachtte dan altijd gespannen op haar reactie. Die
spanning was niet nodig, want zij vond het altijd ‘om te janken zo mooi’, of ‘dramatisch
goed’. Meijer kon dat alleen maar beamen: ‘Hoe zou je mij willen omschrijven? Ik
dacht zelf aan “briljant”.’
Zelf is Palmen ook geniaal, zo blijkt uit I.M. Ze heeft altijd een notitieboekje bij de
hand om de inzichten die haar te binnen schieten direct op te kunnen schrijven. Ze
staat daarbij regelmatig versteld van zichzelf. Zo komt ze tijdens een gesprek met
Meijer op de geheel nieuwe gedachte: ‘ik vind het leven zonder zin niks aan.’ En
vervolgt: ‘Hoewel het een gevoel is dat ik slecht begrijp, loop ik, zoals me dat
regelmatig overkomt, opeens over van dankbaarheid, geluk, verbazing. “Wat is
denken
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toch lekker,” steun ik, en ik druk me tegen Ischa aan en zeg dat het toch fantastisch
is, het verloop van zo'n gesprek, waarin ik misschien voor het eerst vormgeef aan
een gedachte of een inzicht.’
Soms is ze zo goed haar blik op de buitenwereld te richten. Tijdens een van hun
reisjes ziet het stel in een restaurant elke ochtend een jongeman van zo'n
tweehonderd kilo iedere ochtend een immens ontbijt naar binnen werken. Paniek
verschijnt in zijn ogen wanneer zijn bord leeg begint te raken. Palmen richt zich tot
haar geliefde: ‘Voedsel is voor hem gezelschap, en die paniek komt voort uit de
angst om de dag in te moeten gaan zonder voortdurend te mogen verkeren in dit
gezelschap.’ Meijer is onder de indruk van haar analyse. Hij voelt ‘verbijstering en
bewondering voor de onvermoeibaarheid’ waarmee ze het wezen der dingen
onderzoekt. Vol liefde staren ze elkaar in de ogen. ‘Wat heb jij toch een genadeloos
filerende geest,’ observeert Meijer. Terwijl de jongen onverstoorbaar blijft eten,
antwoordt Palmen: ‘Hoe meer ik begrijp, hoe minder ik lijd.’
Waar ze allebei een enorme hekel aan hebben, is burgertruttigheid. Daarom
houden ze, al gaan ze er op vakantie, niet van Frankrijk, met zijn kazen, wijnen,
pittoreske pleintjes en jeu-de-boulende mannen. Zij houden niet van dat bekrompene,
maar willen groots leven.
Zo gaan zij dan ook met elkaar om. Omdat Meijer aan zijn column moet werken,
zegt hij op een gegeven moment dat Palmen anderhalf uur weg mag blijven, maar
dan moet ze terug zijn, want dan wil hij met haar de stad in. Haar uitstapje loopt
echter uit tot een uur en veertig minuten. Hij is woedend. ‘Rampzalige trut,’ zegt hij.
‘Als je nog een keer te laat komt sla ik je tot bloedpap.’ Verder heeft hij de gewoonte
haar vele malen per dag op te bellen, waar hij ook is, om te vragen wat ze aan het
doen is. Als hij dit nalaat, wordt zij zenuwachtig.
Er is nog een andere reden waarom het stel niet van Frankrijk houdt. Ze worden
zelfs daar regelmatig herkend - zo beroemd zijn ze. Beroemd-zijn in Nederland en
omliggende landen is niet prettig, want er heerst een heiligen-cultus. Iedereen die
de aandacht op zichzelf vestigt wordt, al dan niet bewust, gezien als een
godslasteraar. Sterren worden gezien als concurrenten van de heiligen, en oogsten
daarom niet alleen bewondering maar ook afgunst en verwijten. Daarom houdt het
stel veel meer van Amerika. In Amerika hebben de sterren de plaats ingenomen
van de heiligen. Daar krijgen ze wat ze verdienen: bewondering en adoratie.
Het stel spiegelt zich dan ook graag aan Amerikaanse sterren. Ze lijken zelfs aan
verregaande identificatie te lijden. Als er eentje dood gaat, wie dan ook, zijn ze erg
ontdaan. Tijdens een verblijf in New York horen ze dat schrijver Jerzy Kosinsky
zelfmoord heeft gepleegd. Palmen wordt er 's nachts misselijk van wakker en moet
overgeven. Later horen ze van de dood van Bonanza-acteur Michael Landon. Huilend
tettert Palmen de Bonanza-tune. Ook door de dood van schrijver Harold Brodkey
is ze diep ontdaan. Zelfs over de dood van John F. Kennedy beweert ze verdriet
gehad te hebben. Want al op haar zevende was ze zo wijs dat ze besefte dat er iets
verschrikkelijks gebeurd was.
Dan is er nog de Amerikaanse ster O.J. Simpson. Toevallig is het stel weer in
Amerika als ze op de televisie de rechtstreekse uitzending van zijn vlucht voor de
politie zien. Palmen had op eigen houtje al het inzicht verworven dat feit en fictie in
het moderne leven nauwelijks meer te scheiden zijn. ‘Het is alsof hij wil ontsnappen
aan de fictie,’ zegt ze tegen Meijer, ‘alsof hij wil wegrijden aan de film waarin hij
beland is.’ Haar inzicht wordt door de uitzending bevestigd. Dat er twee moorden
gepleegd zijn is bijzaak. ‘Om de zoveel tijd krijs ik van genot om wat wij hier zien
en meemaken.’
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Helaas moeten ze terug naar Nederland. Daar sterft Meijer plotseling, en volgens
Palmen staat heel het land op zijn kop. Zij vergelijkt dit in I.M. in alle ernst met de
schok die door Amerika ging bij de dood van John F. Kennedy. Nog op dezelfde
dag, schrijft Palmen, schieten haar twee woorden te binnen: ‘boek’ en ‘schrijven’.
Er zat niets anders op: I.M. moest er komen.
Het interview loopt op zijn eind. ‘Eigenlijk heb ik er een hekel aan mijn boek op de
televisie te moeten aanprijzen,’ zegt ze, en haalt haar hand nog eens door het
zorgvuldig gecoiffeerde haar.
Erik Brus
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Over de auteurs
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Hans Brombacher ('67) is junior accountmanager bij een architectenbureau. In zijn
vrije tijd leest hij het liefst de poëzie van Hans Lodeizen op zijn zeilbootje. Nu het
uit is met z'n vriendin heeft hij zijn eerste stappen in de poëzie gezet. Hij is dan ook
een van de weinige dichters die meer poëzie gelezen dan geschreven heeft.
Aat Ceelen ('50) werd bekend als acteur bij Orkater/De Mexicaanse Hond. Hij
speelde ook in enkele Nederlandse films, zoals De Schaduwlopers en Golven. In
1993 debuteerde hij als schrijver met Hotel Kramoesie, in 1995 volgde De kachelman,
en vorig jaar verscheen zijn derde verhalenbundel Ivan en Rosa. Daarnaast werden
zijn verhalen gepubliceerd in een aantal literaire tijdschriften, zoals Hollands
Maandblad en Passionate.
Richard Dekker ('69) publiceerde gedichten en verhalen in L'Art Froid voordat hij
in 1995 bij Passionate debuteerde met het gedicht ‘que je trouve à ma quète’. Na
het tweeluik ‘Zucht’ en het verhaal ‘Orkanen over Morondava’ werd Dekker
uitgenodigd tot de redactie toe te treden. Sinds het vertrek van Houthoff ontpopt hij
zich steeds meer als de poëzieredacteur van dit tijdschrift.
Henk Houthoff ('41) is tot op heden werkzaam in de grafische sector. Publiceerde
in een stuk of wat bloemlezingen, De Tweede Ronde, Passionate en het Nieuw
Wereldtijdschrift. Er wordt nog wel eens schamper verwezen naar de inderdaad
merkwaardige coïncidentie van het ter ziele gaan van het laatstgenoemde tijdschrift
en zijn gedichten die er kort daarvoor in verschenen waren. Zijn adagium: ben ik in
1945 eigenlijk wel bevrijd?
Christian Jongeneel ('69) is wetenschapsjournalist voor de Volkskrant en De
Morgen. Daarnaast is hij interim-hoofdredacteur van Delta, de universiteitskrant van
de TU Delft, en hoofdredacteur van Parterre, het ledenblad van GroenLinks
Rotterdam. Binnenkort verschijnt eindelijk De programmeur en de kangeroedans,
over cultuurfilosofie en informatica, waarmee hij vorig jaar tot doctor promoveerde.
Harmen Lustig ('66) schreef het tweeluik Schelle Hel/Wit Licht ('97/'95). Hij is
oprichter van het Amsterdamse literaire tijdschrift Mosselvocht en was tot voor kort
de drijvende kracht achter Zoetermeer. Helaas kon Lustig niet voorkomen dat
Passionate's verre familielid na een kort ziekbed overleed. Op het podium laat hij
zich begeleiden door muzikanten en een dj: Lustig Inc.
Marco Nijmeijer ('64) studeerde natuurkunde in Leiden en promoveerde vervolgens
in Delft. Hij werkt op dit moment voor een automatiseringsbedrijf in Rotterdam. Dit
is zijn eerste publicatie in een literair tijdschrift. Over zijn werk zegt hij: ‘Waar schrijf
ik over? Dat is een moeilijke vraag. In ieder geval veel over de liefde.’
Steven Verhelst ('76) studeert scheikunde in Leiden en is daarnaast vaste
medewerker van het Vlaardingse literaire tijdschrift Renaissance. Dit weliswaar
sympathieke blad wordt in haar ontwikkeling belemmerd door het hoofdredacteuren uitgeverschap van Look J. Boden. In zijn laatste redaxioneel filosofeert Boden
à la Palmen: ‘Ik zit op mijn stoel voor het raam, en schrijf de dingen die ik denk. We
must fight against the fight, together, zoals ik al eerder schreef in een songtekst
over discriminatie.’
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Kees Versteeg ('59) is een geëngageerd journalist die regelmatig van zich laat
spreken door zijn maatschappijkritische stukken in het Rotterdams Dagblad. In de
jaren tachtig was hij eveneens actief als jurist. Versteeg vertoont zich weinig in het
openbaar, maar wie geïnteresseerd is in een selectie van zijn beste aforismen
vervoege zich op Internet: www.passionate.nl.
Rien Vroegindeweij ('44) debuteerde in 1973 met de dichtbundel Vliegtuig van
beton bij De Bezige Bij. Het titelgedicht werd onlangs voor de Rotterdamse metro
op affiches gedrukt in het kader van het samenwerkingsverband tussen Poetry
International en de RET. Naast gedichten schrijft hij columns en verhalen. Dit najaar
verschijnt zijn zesde dichtbundel Eerst varen, dan leven bij Veen. Momenteel werkt
hij in het diepste geheim aan een toneelstuk.
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als schrijver observeer je vooral hoe anderen je miskennen
kees versteeg
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in den beginne
Zoetermeer is dood, Ciao Bella was een eendagsvlieg, Mosselvocht pleegt zelfmoord,
het Nieuw Wereldtijdschrift overleeft maar net een zware crisis en wat gaat er in
godsnaam worden van Noordzee?
Eén van de meest onbetrouwbare markten is die van het literaire tijdschrift. Nieuwe
bladen verdwijnen vaak voordat het tweede nummer is verschenen en het begrip
periodieke uitgave wordt door sommige redacties wel erg ruim opgevat.
Wie het literaire tijdschrift als een product ziet dat moet concurreren op een markt
met duizenden andere bladen kan niets anders concluderen dan dat het een
uitermate slecht product is. Naast bovengenoemde onzekere factoren betaalt de
consument ook nog een hoge prijs. Vijftien of twintig gulden neertellen voor een
literair tijdschrift is geen uitzondering. De literair geïnteresseerde die bijvoorbeeld
op vrijdag een Vrij Nederland in de kiosk koopt betaalt daar ƒ6,75 voor. Wanneer
de consument de gedateerde vormgeving even buiten beschouwing laat, heeft hij
met De Republiek der Letteren een kwaliteitskatern in handen waarmee hij uitstekend
op de hoogte wordt gebracht. Je moet dan een wel erg goed product tegen een
zeer aantrekkelijke prijs maken wil je daar met je literaire tijdschrift tegenop kunnen.
Want alleen de meerwaarde dat je exclusief verhalen en poëzie publiceert is
onvoldoende om de consument tot kopen te bewegen.
Toen bijna drie jaar geleden Stichting Passionate werd opgericht om het gelijknamige
tijdschrift te exploiteren was er niemand die over een marktstrategie had nagedacht.
Er moest geld komen om een mooi tijdschrift te maken, dat was ongeveer het idee
dat bij het handjevol vrijwilligers leefde. En het blad zou de letteren in Nederland in
het algemeen en die van de regio Rotterdam in het bijzonder moeten stimuleren.
Een idealistisch uitgangspunt maar ook een zware opgave, zo bleek na verloop
van tijd. Niet dat Passionate haar doelstelling niet bereikt. Wie de afgelopen anderhalf
jaar het blad heeft gevolgd kan concluderen dat de redactie er met de financiële
steun van de gemeente Rotterdam in slaagt iedere twee maanden een tijdschrift af
te leveren dat aan de gewekte verwachtingen voldoet. Dat kan bijvoorbeeld van het
collega-tijdschrift Transito niet gezegd worden. Dit door de Rotterdamse wethouder
Kombrink zo vurig verdedigde initiatief krijgt net als Passionate een productsubsidie
van 30.000 gulden per jaar. Maar daar waar Passionate haar tiende gedrukte nummer
aflevert zijn er welgeteld twee nummers van Transito verschenen. En dan heb ik
het nog niet over de meerwaarde voor de regio in de vorm van
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publiciteit en het stimuleren van jonge talenten.
Een vergelijking maken met Transito en vervolgens genoegzaam achterover
leunen is echter te makkelijk. Er valt namelijk nog veel te winnen. Zo zal de redactie
haar doelgroep moeten definiëren, haar oplage van 800 exemplaren moeten
verhogen, de kwaliteit van de inhoud nog verder moeten verbeteren, maar bovenal
het blad een duidelijker identiteit moeten geven. Gezien onze geschiedenis laten
we ons door niemand de les lezen, maar Het Parool kwam onlangs wel met een
treffende analyse: in Passionate staan goede bijdragen maar het blad mist
samenhang.
Zo'n fundamenteel probleem los je niet in twee maanden op. Daarom zal de
redactie een traject moeten uitstippelen dat over een jaar naar een vernieuwd
tijdschrift leidt. Ze kan zich daarbij laten inspireren door het recente succes van de
twee andere producten van Stichting Passionate: het festival Geen Daden Maar
Woorden en de Passionate Internet Editie. Daarnaast is het handjevol vrijwilligers
uit de pionierstijd intussen uitgegroeid tot een groep van 25 medewerkers - waaronder
2 betaalde krachten - die werkzaam is in een eigen kantoor met bijbehorende
faciliteiten. Om u een beeld te geven van de recente ontwikkeling van de Internetsite
van Passionate moet u maar eens www.passionate.nl bezoeken. Ik geloof niet dat
het de meest aantrekkelijke rubriek op de site is, maar ik heb me laten verleiden tot
het schrijven van een tweewekelijks feuilleton over de opkomst van het literaire
tijdschrift De Paragraaf. Hieronder volgt het derde deel.

Het werd wel tijd dat er iets ging gebeuren. Ik was nu anderhalf jaar afgestudeerd
en werkloos politicoloog. Veel meer dan tijdelijke baantjes via een uitzendbureau
had ik niet gehad. Met het verdiende geld reisde ik door Oost-Europa, totdat het op
was en ik weer naar huis liftte.
Gedurende de perioden dat ik in Nederland verbleef leefde ik als een mol. Ik
werkte in een bakkerij, zes nachten per week, en vertrok zodra ik voldoende geld
gespaard had. Drie dagen voor de eerste bijeenkomst van het op te richten tijdschrift
was ik teruggekeerd uit Boedapest. Ik had besloten dat het mijn laatste bezoek aan
Nene en haar stad was geweest. Dat heen en weer gereis leidde helemaal nergens
toe. Ik zou me daar moeten vestigen of hier een bestaan moeten opbouwen, veel
anders zat er niet op. Als studeren niets anders was dan het uitstellen van definitieve
keuzen was ik daar nog steeds mee bezig.
Nene en ik waren met een geweldige ruzie uit elkaar gegaan. Als zigeunerin haatte
ze iedere orde en structuur en leefde ze van dag tot dag. Ze had geen huis of vast
werk, alleen maar een zwarte Bouvier en de wil om te overleven. De laatste maand
dat ik in Boedapest was werkte ze in een café dat onlangs door een rijke ler geopend
was. Aangezien ze het schamele loon niet voldoende vond graaide ze iedere avond
een stapel bankbiljetten uit de kassa.
Tijdens een warme lentenacht was het bijna misgegaan. Ik had de hele avond
op een barkruk doorgebracht. Wanneer ik bestelde had Nene me consequent meer
geld teruggegeven dan ik op de bar neertelde.
Zoals altijd reden we om een uur of vier naar de nachtwinkel die zich even voorbij
de Margaretenbrug bevond. We laadden ons mandje vol met cognac, pizza's, koffie,
sinaasappelsap en op de valreep voegde ik daar nog een buisje aspirine aan toe.
Nene rekende op de voor haar gebruikelijke wijze af en ik volgde haar naar de taxi
die op ons stond te wachten.
Juist op het moment dat we instapten zag ik hoe de eigenaar van de nachtwinkel
naar buiten snelde. Eén blik op Nene was voldoende om te constateren dat ze een
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slof sigaretten onder haar spijkerjas verborgen hield. Ze riep iets naar de chauffeur
en ritselde met bankbiljetten. Met piepende banden trok de wagen op en ik knalde
met mijn hoofd tegen het portierraam.
Achter ons weerklonk de hoorn van een politiewagen. Ik brulde dat dit nergens
voor nodig was en dat ik het hartstikke zat was. Nene draaide zich om. ‘Ik heb drugs
bij me,’ zei ze provocerend en ik had erg veel zin om haar te slaan. Ze haalde nog
meer geld uit haar zakken, terwijl ik plotseling broodnuchter naar buiten keek. Daar
onder mij lag de stad, waar je iedere dag de vrijheid had om je kapot te vervelen,
of om je onder tafel te drinken, maar hoe zou het zijn als je verplicht werd er tien
jaar door te brengen?
Met een blik op de forinten van Nene waande de chauffeur zich in een niet al te
beste Amerikaanse speelfilm. ‘Het is godverdomme genoeg geweest!’ schreeuwde
ik in Nene's oor. Het blauwe zwaailicht was in geen velden of wegen meer te
bekennen toen de chauffeur nog altijd probeerde om de bochten op twee wielen te
nemen.
In het appartement van Nene 's kennis schold ik haar de huid vol. Ze begon in
het Hongaarse te vloeken terwijl ik m'n rugzak en een fles wodka uit de koelkast
pakte. Met een dreun sloeg ik de voordeur achter me dicht.
Wordt vervolgd op www.passionate.nl
Giel van Strien
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hubertus
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I
Hubertus zat voor de tv in zijn blauwgerookte kamer in het kloostertehuis. De rook
was zo dicht dat hij met een mes in rechte plakken was te snijden. De kamer keek
uit over de begraafplaats die werd opgebroken. De graven werden gedolven, de
resten werden in containers verzameld. Nieuwe huizen werden gebouwd op de
plaats van de begraafplaats. Het was zonde vond hij, van de bomen. Eeuwenoude
beuken.
Er werd geklopt. De deur ging open. Hubertus legde de afstandsbediening op het
tafeltje met het kleed dat zijn vrouw had geknoopt. Soms rook hij haar nog, in de
ochtenden, na het urineren.
Het was een kleinzoon die voor hem stond, een die zelden kwam. Hij keek goed,
zag in hem dezelfde blik als van zijn jongste zoon. Zijn brekebeen, het moederkind.
De jongen die het in de bol had, die door wilde leren. Voor het boeren had hij niet
gedeugd. Hij durfde nog geen geit te castreren, geen mus neer te schieten. Maar
hij was er goed vanaf gekomen. Je kon tegenwoordig met zoveel dingen je geld
verdienen.
Hubertus kwam overeind. Hij voelde tere, koude huid tegen de schors van zijn
wangen. Alweer een wekeling, die kleinzoon, net als zijn vader. Maar kijk, hij had
een deurske bij zich. Een jonge meid. Ze had een jurkje om haar lijf, zo klein, dat
haar borsten en haar kont uitpuilden. Zo mocht hij het graag. Hij rook jasmijn toen
hij haar kuste.
Hij vroeg hoe oud ze was.
‘Drieëntwintig lentes,’ hoorde hij.
‘Da's oud!’ zei hij.
Hij zag haar lachen. Ze gaf hem een doos sigaren, verpakt in gestreept
cadeaupapier. Hij legde de doos, onuitgepakt, opzij. ‘Misschien is dit m'n lètste kist,’
zei hij. Ze dachten dat hij grapte, de stumpers. ‘Nee,’ zei hij. ‘In de lètste lig ik zelf.’
Kleinzoon liep naar het raam, keek uit over de stad, de kloostertuin beneden waar
de miniatuurmolen stond die hij jaren geleden in elkaar geknutseld had. Het tuinhuis
met de fles snevel onder de werkbank. Het kerkhof dat was omgeploegd.
Kleinzoon pakte het uiteinde vast van het brandtouw dat zijn vader aan een ijzeren
ring in de muur had gemonteerd. Hoe zou hij, Hubertus, het nog moeten gebruiken,
op zijn leeftijd? Hij had geen angst voor vuur, zoals zijn zoon, die er teveel van had
gezien voor zijn werk als ingenieur in het water. Hij had ook geen angst voor de
diepte, voor de gloeiende hand die hem vanuit het duister op zou tillen.
Zijn vel was te droog om te branden.
Een koeienring leek het wel, die ijzeren pin aan het uiteinde van het touw. Van
het soort dat ook in de muur was geslagen van het café in het dorp. Het café waar
Hubertus na afloop van de markten zijn verdiensten kon gaan verdrinken. Een heel
koe dronk hij soms, een heel paard. Soms bleef hij drie, vier dagen weg. Zijn vrouw
zat vittend thuis. Hij mocht niet roken in huis, hij mocht niet drinken buiten huis. Hij
mocht zelfs niet meer naar de markten gaan. Zij was nu dood. Hij leefde nog. Ze
was in pijn gegaan. Gegrief, dat maakte een mens kapot.
Als zij op hem wachtte, daar, ergens, had ze de klopper klaar. Hij had te lang al
op zich laten wachten. Hij was blijven steken, zoals gebruikelijk. Maar och, er waren
voor haar genoeg eenzame mannekes daarboven. En vrouwkes voor hem beneden.
Een keer was hij er dichtbij. Het vrat zich door zijn ingewanden, het schroeide in
zijn maag. Hij bloedde van binnen. Allemaal waren ze
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geweest, om afscheid te nemen. Zijn weke zoon ook, en kleinzoon die nu hier aan
het raam stond en demonstratief een ruk gaf aan dat bespottelijke brandtouw. Hoe
oud was dit jochie toen hij aan zijn ziekenhuisbed stond? Acht, negen jaarkes
misschien. Met sproetjes op zijn wipneus.
Hij was hersteld. Een boer een beer. De artsen hadden hem opengelegd, de
wonde leeggeschraapt, de maag gestikt met vleesdraad. Die draad had vreselijk
gejeukt. Hij had 'm er op een ochtend uitgetrokken. De zusters hadden gegild. Het
gaf veel bloed, maar het was niet erg. Het was net als bij het veulen, vroeger op de
boerderij. Nu was hij het, het veulen, het verschrompeld wezen van nieuw leven dat
uit het rood tevoorschijn was gekropen. Uit het scheurtje in zijn buik.
Ik zin zo oud, ik hej helemoal gin leeftijd mir.
Het deurske glimlachte. Drieëntwintig lentes, zei ze. Zo lang geleden. Twee levens
had hij gehad, twee oorlogen meegemaakt. In de eerste had hij nog gediend als
cavaleriesoldaat op de kazerne. Met de Duitsers en Belgen dreef hij handel. Hij
smokkelde vlees over de grens. Een boer had geen ander vaderland dan zijn gewas,
zijn veld. Ze hadden hem eens gesnapt. Hij was in het gevang geweest en had er
leren lezen. Hij had er brieven geschreven aan zijn vrouw. De enige in zijn leven.
In de Tweede Oorlog was er een Canadees geland tussen het koren. Hij had de
man verscholen in een stal, de parachute begraven. Het geweer had hij gehouden
en later doorverkocht. Hij was nu vijftig jaren verder, woonde al tien jaar boven de
nonnen van het verzorgingshuis. Het ouwe beest was af. Hij had gewerkt, geslacht
gebracht, hij had voldaan. Er was nu welvaart voor zijn kinderen, zijn zonen en
dochters hadden het goed en alles werd overal en alsmaar meer en meer, zelfs
voor wie nooit werk verzette. Het land was door en door rijp, het gistte en rotte van
verzadiging. Zijn verstand zei dat dat nooit kon duren. Alles raakte verstopt, met
auto's en met mensen en met varkens en vee. De lucht raakte van het gas en de
dampigheid, het land van de mest en het vuil verstikt.
Oorlog was het lang niet meer geweest, maar elders woeker-den ze voort. Hij
zag het op tv. Iedere dag. Ook hier, wist hij, zou de vrede eens gaan jeuken, als het
stikdraad in zijn maagvel.
Nu waren het de zusters die hem verzorgden. Ze droegen geen strakke jurkjes
zoals het deurske dat kleinzoon had binnenge-bracht. Maar het waren vrouwen.
Hoedsters van weelde, het getijde en de tijd. Hij liet zich door hen douchen, de
kleren wassen en het eten bezorgen. Fijngemaakte maaltijden, aardappelen en
gaargestoofd vlees bezorgd op dienbladen met schone, glimmende, roestvrijstalen
schalen. Op de boerderij hadden ze eerst één enkel bord gehad, voor hem en zijn
vrouw. Ze hadden nooit afwas, het bord sopten ze schoon met brood.
Als het avond was en de bezoekuren voorbij kwam de vrouw die naast hem
woonde vaak binnen. Ze was bang voor de opengebroken graven. De botten en
het hout van de kisten die ze buiten in de containers kon zien liggen. De dood die
door de kieren glipte. Ze wilde dat hij, Hubertus, haar angst suste, dat hij het licht
uitdeed als zij onder de lakens was gekropen.
Aan ploegaarde was Hubertus gewend. Hij wist al te goed wat er onder de grond
kroop, wat verging en groeide. Alle vlees werd mest. Zestig jaren had hij voren in
de aarde getrokken, aderen in het land. Dertig jaar met de ploeg, met honden,
paarden en zijn kinderen. Dertig jaar met de trekker. Een bak zo groot als een
locomotief.
Zie, het deurske stond nu op en kuste hem. Drieëntwintig lentes! Hubertus
vervloekte zijn kromgetrokken lichaam. Hij voelde zijn maag,
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de steek van een giftige vlam. De nooit te stillen honger die vals bleef kreunen.
Hij wees naar de televisie en pakte de afstandsbediening.
‘Een pèrdefilm,’ zei hij. ‘Die zie 'k zo gère.’

II
Had je ze moeten zien, die oude knoest en dat wilde varentje. Andere meisjes met
wie Simon zijn grootvader had bezocht hadden stuk voor stuk van die ouwe
gegruweld. Simon waarschuwde hen van tevoren niet te dichtbij te komen. Hubertus
kon ze wel eens beetpakken, zijn tong tussen hun lippen steken. Zoals hij soms bij
de zusters deed of bij zijn kleindochters.
Veerle gruwelde niet. Ze had haar arm door die van Hubertus gestoken. Welwillend
hoorde ze hem aan. Ze wist van zijn wrede trekken, zijn streken. Hoe hij zijn invalide
huisgenoten in de middagen voortduwde door de gangen, hun rolstoelen heen en
weer slingerde over het linoleum of ze soms zelfs onverwachts een zet gaf. Hoe hij
spuugde op de grond en vloekte.
Simon ontwaarde in haar een vreemd soort vertedering, die hij niet eerder had
gezien. Zoals ze had gekeken naar die man, die voortduwer van een heel geslacht,
een drietal, viertal generaties, die koppige boer die van geen wijken wist. ‘Ik hej m'n
vel verrekes duur verkocht,’ zei hij tegen haar. ‘Geen stomkop die 't nog wil hebben.’
Veerle had gelachen, en Hubertus had de aandacht gekregen die hij hebben
wilde. De aandacht van een jonge vrouw.
Simons vader vertelde dat Hubertus vroeger soms de botjes van zijn tenen brak
op zijn dieren die hij met zijn klompen trapte. Zijn geiten castreerde hij door hun
kloten tussen een riek te klemmen en ze er af te knippen met een heggenschaar.
Konijnen die hij met het stropen ving draaide hij de nek om. Van verstrikte vogels
trok hij de kop er eigenhandig af.
Een vlakke hand maakte op de boerderij geen indruk. ‘Van mededogen,’ zei
Hubertus, ‘worden slechts heiligen vet.’ Vuist en knokkels waren beter gereedschap.
Met knokkels had Hubertus ook zijn vrouw voor zich gekregen. De mannen hadden
gedanst in het café en op de maat van de accordeon de vuisten zo hard mogelijk
tegen elkaar aangestoten. Hubertus had de dans het langste volgehouden. Aan de
meisjes langs de kant had hij zijn bloedrode vuisten getoond.
Hubertus had zijn jongste zoon beproefd. Hij gaf hem als zevenjarige een riek en
droeg hem op de schuchtere kat die bovenin de schuur het hooi vervuilde dood te
maken. Simons vader deed of hij de poes niet vinden kon. Toen Hubertus merkte
dat de kat later nog altijd in de hooiberg zat riep hij zijn zoon bij zich. Met een koele
grijns beklom hij de ladder en stak de kat met riek en al dwars door het rieten dak
heen. ‘Zo doet ge dat, jungske,’ had hij gezegd. ‘Aan lafbekken heeft niemand hier
een boodschap.’ Het gespietste dier heeft aan de riek gehangen totdat de ogen
door kraaien waren uitgepikt en het kadaver in stukken uiteen viel.
't Is een toffe vent, uw opa,’ zei Veerle.
's Avonds bij het kaartspel in de gemeenschapszaal, hoorde Simon zijn grootvader
zingen. Nooit eerder had hij dat gehoord. De fles graanjenever op de tafel was bijna
leeggedronken. Op het kleed lagen munten, kwartjes en guldens. Het hoofd van
Hubertus was rood. ‘Zit m'ne kop er nog oan?’ vroeg hij, toen hij zag hoe zijn
kleinzoon naar hem keek.
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Hij zong:
't Leeven is 'n hennekoi, 't is en blef gedonder
d'n haon die zit 't hogste en de rest die zit er onder
Simon luisterde naar de schorre stem die uit die rimpelige, blauwdooraderde keel
kwam. Hij zag de kringen van de sigarenrook die in nevelige slierten oploste in de
ruimte. Hubertus' koppige adem die hém, de loerende, steeds weer terugblies. Terug
naar het podium voorin de zaal waar hij tussen de lange halen van het accordeonspel
in soms even hoorbaar was. Zuchtend en haperend.
Serge van Duijnhoven
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Passionate op het podium:
LEZERSFEEST
GEMEENTEBIBLIOTHEEK ROTTERDAM
OP ZATERDAG 7 NOVEMBER A.S. VINDT IN DE GEMEENTEBIBLIOTHEEK
ROTTERDAM HET TWEEDE LEZERSFEEST PLAATS, DE TEGENHANGER VAN
HET AMSTERDAMSE BOEKENBAL.
Vanaf 20.00 uur zal op vier à vijf podia de literatuur in al haar
verschijningsvormen gepresenteerd worden. Gasten zijn onder voorbehoud
o.a. Gerard Reve en Marga Minco.
Passionate zal een avondvullend programma op een der podia van het
Lezersfeest verzorgen. Dit geheel in de stijl van Passionate's eigen jaarlijkse
festival Geen Daden Maar Woorden: snel, afwisselend en op het grensvlak
tussen literatuur en andere kunstdisciplines. Nadere informatie in het
oktober-novembernummer van Passionate.
Voor meer informatie over het Lezersfeest:
Gemeentebibliotheek Rotterdam: 010 281 61 00 (Joyce Rijken)
kantoor Passionate: 010 276 26 26/ 276 26 39
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gro dahle
poetry international '98
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Gro Dahle (Oslo, 1962) was onlangs te gast op Poetry International '98. Zij
woont ‘met man, drie kinderen, twee konijnen, vijf vissen, een duif, een
papegaai, een schildpad, negen witte muizen, een varken, een halve hond en
drie miljoen mieren’ op het eilandje Tjøme in de Oslofjord.
Al in haar debuutbundel Audiens (Audiëntie, 1987) geeft zij het alledaagse
leven een onverwachte, bizarre lading. Dahle confronteert de lezer met raadsels
die onopgelost blijven. Dat blijkt onder meer uit de titels van veel van haar
gedichten, die de vorm van een vraag hebben. Zij speurt naar kennis die is
zoekgeraakt. In haar eigen woorden: ‘Iedere tekst is een nieuwe poging om te
schrijven, een nieuwe manier om iets te benaderen dat ik de moeite waard
vind. Een spel en een experiment op weg naar een onbekende kern. Wat die
kern is? Het leven, de dood, de wereld. De mens, het gezin, de liefde. Al die
grote, abstracte en lege woorden die ik op mijn manier, met mijn eigen concrete
woorden probeer te vullen.’
Gro Dahle publiceerde de dichtbundels Audiens (1987), Apenes Evangelium
(1988), Linneapasjonen (1992), Regnvaersgåter (1994), Hundre tusen timer
(1996), Velkommen til speilet (1997) en Gjendiktning av Anna Achmatova
(1997). In 1997 ontving zij vanwege haar vernieuwende poëzie de
Obstfelderprijs.
Janke Klok
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Hvem er det som velter sidelengs over bordet?
Er de du?
Har du satt en rosenkål i halsen, kanskje?
Glassene som faller
rødvinsflekkene på duken
Ertene ut av bollen
som et røket perlekjede
Er det du som gisper etter luft?
Foroverlent
med brystet mot bordkanten
Armene
Gir du opp?
Hviler du pannen mot steken?
Haken ned i potetene som du moste i saus
Du som hadde gledet deg til den sausen
tyttebaersyltetøyet
Du som hadde gledet deg til desserten
De fylte eplene, kremdotten og rosinene
Til sommeren med måker
Hva gjør vi da?
Dunker vi deg i ryggen?
Stikker vi fingrene inn i halsen på deg?
Prøver vi å gripe rundt livet ditt
og presse knyttneven
inn mot mellomgulvet?
Eller blir vi bare stående og se på
Legger gaffelen pent ned
ved siden av tallerkenen
Retter på duken som skrukker seg
Slutter å snakke
Er det du som kveles?
Hvorfor ser du på meg?
Tror du jeg kan hjelpe?
Burde jeg finne tapetkniven
og skjaere en snarvei for pusten?
Åpne brystet, halsen
og fjerne rosenkålen med en pinsett
Tenk, en rosenkål
Ville du heller valgt å falle?
Stupe framover ned skrenten?
Eller brenne inne?
Med røyken som en madrass over munnen
eller bare en fredagsmorgen
å ikke våkne til vekkerklokken
ikke våkne til dørbjellen
bare strekke søvnen, strekke søvnen
inn i ingenting
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Wie is het die zijdelings op de tafel valt?
Ben jij dat?
Heb je je soms in een spruitje verslikt?
Glazen vallen
wijnvlekken op het tafelkleed
Erwten uit de schaal
als een geknapte parelketting
Ben jij het die naar adem hapt?
Voorovergebogen
met je borst tegen de tafelrand
Je armen
Geef je het op?
Leg je je voorhoofd op het vlees?
Je kin in de aardappels die je in de saus had geprakt
En je had je nog zo op die saus verheugd
op de vossebessencompote
En je had je nog zo op het toetje verheugd
De gevulde appels, de slagroom en de rozijnen
bij de zomer met meeuwen
Wat doen we nu?
Kloppen we je op de rug?
Steken we onze vinger in je keel?
Proberen we je vast te houden
en onze vuist
in je middenrif te drukken?
Of blijven we alleen maar staan kijken
Leggen onze vork netjes naast het bord
Trekken het tafelkleed recht
Stoppen met praten
Ben jij het die stikt?
Waarom kijk je mij aan?
Denk je dat ik je kan helpen?
Moet ik een stanleymes pakken
en een doorsteek maken voor je adem?
Je borst openen, je keel
en het spruitje met een pincet verwijderen
Stel je voor, een spruitje
Of als het aan jou lag
Zou je dan liever vallen?
Voorover in een afgrond storten?
Levend verbranden?
De rook als een matras over je mond
of zo maar op een vrijdagochtend
niet meer wakker worden
de wekker, de bel niet horen
gewoon de slaap wat rekken
het niets in strekken
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Si at du stapper moren din
opp i en koffert
Hva får du da?
En håndbagasje
du må slite med opp trappene
inn gatene
over plassene
gjennom byene
Kanskje du vil sette kofferten din igjen
glemme den på flyplassen
låse den vekk i oppbevaringen
Som om du virkelig skulle gjøre det
Som om det ville vaere nok
Ta en buss eller løpe
Bytte navn
Skifte adresse
Som om det ville hjelpe
Moren din er der
Moren din ser deg
Du trodde du la henne igjen
med kofferten
men hun er fortsatt med
halvt skjult
mellom øyebrynene dine
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Stel dat je je moeder
in een koffer stopt
Wat krijg je dan?
Handbagage
die je met je mee de trappen op zeult
de straten door
de pleinen over
dwars door de steden
Misschien wil je je koffer laten staan
wil je hem vergeten op het vliegveld
wegsluiten in een bagagekluis
Alsof je dat werkelijk zou doen
Alsof dat genoeg zou zijn
De bus nemen of weglopen
Van naam veranderen
Adres wijzigen
Alsof dat zou helpen
Je moeder is er
Je moeder ziet je
Je dacht dat je haar
achterliet
met de koffer
maar ze is nog steeds bij je
half verscholen
tussen je wenkbrauwen
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Hva er likheten mellom en hukommelse og en glemsel?
Konturene av en halvtenkt tanke
er fordypningen i asfalten
Eller såret i veggen
der murpussen er borte
Det sylinderformede hjertet
Synlig, tydelig
Skal noe noen gang bli forklart?
I bakgården
står en grønn damesykkel uten sete
Innved veggen:
en rød og hvit plastpose som er knyttet igjen
Alt hvisker til meg
Hyssingen
og de åtte knutene på hyssingen
Flasken i hjørnet. Og pappesken
Jeg hører noe jeg ikke hører
Suset i rørene. Regnet i oppgangen
Trappen som synger
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Wat is de overeenkomst tussen herinneren en vergeten?
De contouren van een halve gedachte
zoals de kuil in het asfalt
Of de wond in de muur
waar de pleisterkalk af is
Het cylindervormige hart
Zichtbaar, onmiskenbaar
Wordt er ooit iets verklaard?
Op de binnenplaats
staat een groene damesfiets zonder zadel
Tegen de muur:
een rood met witte plastic tas die is dichtgebonden
Alles fluistert me toe
Het touw
en de acht knopen in het touw
De fles in de hoek. En de kartonnen doos
Ik hoor iets wat ik niet hoor
Het gesuis in de leidingen. De regen in het trappenhuis
De trap die zingt

Gro Dahle
vertaling: Janke Klok
De originele gedichten zijn afkomstig uit de bundel Regnvaersgåter
(Raadsels van de regen, Cappelen Forlag, Oslo, 1994)
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matthew sweeney
(ierland, 1952)
cláudia ahimsa
(brazilië, 1963)
jamie mckendrick
(engeland, 1955)
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volgende levens
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De Kit, zo noemen wij de politie in onze buurt. Als ik voor de eerste keer de
verduisterde huiskamer van Tol Konner betreed, weet hij dat ik uit die buurt kom.
Zo, zegt hij en ik hoor dat hij een Kit is.
In het donker gloeit alleen de askop van een sigaar, maar voor me zie ik een
opengedraaid raam waaruit een arm met opgerolde hemdsmouw bungelt, en ogen
die op me neerkijken, hoewel ik met kop en schouders boven het dak van de
patrouillewagen uitsteek.
Zo.
Zonder dat Tol Konner me daar toe uitnodigt ga ik aan de ronde tafel zitten die
ik vlak voor me vind. Het verhoor kan beginnen. Hij blaast sigarenrook in mijn gezicht.
De walm slaat zwaar op m'n keel, maar ik hoest niet. Ergens boven me staat Ellen
nog steeds onder de douche.
Hij wil mijn achternaam weten. Ik verzin er een, een belachelijke. Hij vraagt niet
door, dus hij weet mijn achternaam al. Want zo is de Kit, ze vragen altijd naar de
bekende weg.
Ik frunnik aan het kleedje dat op het tafelblad ligt. Niet het verhoor werkt op mijn
zenuwen, daar ben ik al vaker aan onderworpen, door andere vaders, door andere
Kit. Ook maak ik me geen zorgen over de komende nacht, waarin Ellen zeventien
wordt. Het is niet mijn eerste keer.
Tol Konner vraagt op welke school ik zit en ik geef hem een antwoord dat niet
alleen eerlijk is, maar dat hem ook moet verbazen. Als hij het antwoord al niet weet.
Hard uitgeblazen sigarenrook dringt door de dunne stof van mijn overhemd en kietelt
mijn borstkas, links van het midden. Die Kit kan goed mikken.
Voordat hij een volgende vraag kan stellen som ik al mijn rapportcijfers op van
de afgelopen jaren. Ondertussen vraag ik me voor de zoveelste keer af waarom
Ellen me juist deze avond voor het eerst bij haar thuis heeft uitgenodigd. Maar waar
ik echt zenuwachtig van word is het medelijden dat ik voel met die blinde Kit.
Ik ben achttien, maar veel ouder dan Ellen. Twee levens leid ik, een in de buurt
en een op school. En ik sta op het punt een derde te beginnen. Niemand in de buurt
of op school kan zich een voorstelling maken van dat leven. Maar een ding staat
vast: ooit zal mijn familie in het deel van de stad wonen waar de Kit voor je kruipt,
en wint de leraar die altijd in mij heeft geloofd de hoofdprijs in een loterij waarvan
hij niet eens weet dat hij eraan meedoet.
Ik denk dat Tol Konner zich wel een voorstelling kan maken van mijn volgende
leven. Hij is een slimme Kit. Na twee vragen heeft hij al in de gaten dat ik ongrijpbaar
ben. Op de derde vraag weet hij het antwoord niet. Die stelt hij dan ook uit
beleefdheid, vermoed ik.
Wat ik van plan ben na mijn eindexamen. Van de drie antwoorden die me te
binnen schieten, politieacademie, criminologie, rechten, kies ik de laatste.
Dan word je zeker advocaat.
Of officier van justitie, fantaseer ik hardop.
Of rechter, zegt een zachte vrouwenstem in een hoek van de kamer. Tol Konner
laat een vermoeide zucht horen en zwijgt dan, alsof hij zijn vrouw wil voordoen hoe
ze zich moet gedragen.
Voordat ik een vriendelijk woord tot mevrouw Konner kan richten, beveelt de Kit
haar een glas frisdrank in te schenken. Tegen mij doet hij steeds aardiger. Hij moet
wel. Als geen ander weet hij welke invloed ik op Ellen kan uitoefenen. De blinde Kit
maakt zich grote zorgen om zijn dochter, daarom heb ik medelijden met hem.
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Zonder dat ik haar hoor, ruik of voel, zet mevrouw Konner een koud glas tussen
mijn handen. Ergens in deze donkere kamer moet een koelkast zonder licht staan,
die niet bromt. In de cola zit geen prik.
Ik vraag hoe hij blind geworden is.
Hij geeft een vaag antwoord, want hij is een Kit. Op vriendelijke toon, dat wel,
want hij is ook Ellens vader.
Een ongelukje.
Voordat ik door kan vragen biedt hij me een glas sterke drank aan. Ik sla zijn
aanbod af. Ik drink geen alcohol. Achter me hoor ik de kamerdeur opengaan.
Als ik mijn hoofd naar haar omdraai heeft Ellen de deur alweer gesloten. Het
kamerlicht flitst aan en uit, maar het klinkt alsof ze de schakelaar maar één keer
omzet.
Tol Konner verslikt zich in zijn eigen rook. Licht uit, hoest hij. Ellen doet het licht
aan en ik word bijna misselijk van medelijden met de blinde Kit. Zijn dochter draagt
een wit zomerjurkje dat niets te raden overlaat. Naast haar staat een grote koffer.
Ellen staart naar haar moeder. Mevrouw Konner zit in een bruine fauteuil, op haar
schoot een opengeslagen foto-album. Haar haar is grijs, haar oogwit rood. Ze weet
dus al dat Ellen haar verjaardag morgen niet thuis viert. Ik weet het nu ook. Ik draai
me om naar Tol Konner.
Zijn schedel glimt onder de lamp die recht boven hem hangt. Met zijn rechterhand
drukt hij z'n sigaar uit in een glazen asbak, met de wijsvinger van zijn linker peutert
hij in z'n neus. Een enorme zonnebril bedekt de helft van zijn pafferige gezicht. De
huid rondom de zwarte glazen is bespat met rode vlekken, alsof ooit iemand een
bijtende vloeistof in zijn gezicht heeft gegooid.
Ellen komt naast me staan en leunt met haar heup tegen mijn bovenarm. Ze
draagt geen parfum. Vaag ruik ik perzikenshampoo en de zee. Tol Konner tilt zijn
kin op en haalt hard, maar geluidloos adem door zijn neus. Ellen kijkt naar hem met
de blik van een Kit die met de hand op z'n holster uit zijn wagen stapt. Dan draait
ze zich om en loopt naar de kamerdeur.
Zo. Dus ooit heeft iemand een bijtende vloeistof in Tol Konners gezicht gegooid.
Bleekwater, gok ik, of een ander gemeen goedje dat in de keukenkasten van dit
huis te vinden is.
Als ik opsta, begint mevrouw Konner luidruchtig in het foto-album te bladeren.
Haar man leunt naar voren en draait zijn rechteroor in de richting van de kamerdeur.
Voordat ik naar Ellen toeloop, schuif ik een paar bankbiljetten in het lege colaglas.
Twee uur thuis, roept Tol Konner als zijn dochter de kamerdeur opentrekt en ik de
koffer optil.
Cornelis Krul
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noordereiland
Zonder oorzaken zouden de gevolgen helemaal niet te overzien zijn.
Kunstenaars hebben de morele plicht het amorele te verkennen.
Als je monteur er niet in slaagt je televisie te repareren, moet je 'ns een klap
op z'n hoofd proberen.
Het dragen van verantwoordelijkheid is de sjiekste vorm van pijn.
De waarheid is geobjectiveerde kwaadsprekerij
Hoe moeilijker mensen zijn, hoe gecompliceerder de manier waarop je ze uit
de weg gaat.
Ik vind dat kunst óf educatief moet zijn óf goed.
Het doel van alle vrouwenemancipatie is om vrouwen naar elkaar te leren
luisteren.
Kunstenaars die nog met iets nieuws op de proppen willen komen, moeten
stugger doorvaren dan Columbus.
Zodra je er gebruik van begint te maken is je vrijheid weg.
Bestond er in Feijenoord maar een praatgroep voor schrijvers die op vierjarige
leeftijd in de zandbank ontmaagd zijn door een grote labrador.
Kees Versteeg
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jamie mckendrick
poetry international '98
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Tijdens Poetry International '98 trad een groot aantal jonge en onbekende dichters
op. Van twee van hen, de Braziliaanse Cláudia Ahimsa en de Noorse Gro Dahle,
vindt u in deze Passionate een aantal gedichten in vertaling. Het werk van twee
andere dichters die voor het eerst op Poetry te gast waren, de Braziliaan Nelson
Ascher en de Engelsman Jamie McKendrick, wordt belicht in twee korte bijdragen
van Peter Swanborn. Het artikel over Nelson Ascher vindt U op pagina 44.
Jamie McKendrick is een in 1955 geboren dichter die vorig jaar zijn derde bundel
heeft uitgebracht, The Marble Fly. Voor deze indrukwekkende verzameling kreeg
McKendrick de Forward Prize, een van de belangrijkste poëzieprijzen in Engeland.
De thematiek van The Marble Fly wijkt niet veel af van die van andere, actuele
Engelse poëzie. Het historisch bewustzijn van de dichter speelt een grote rols, en
zowel de klassieke mythologie als op feiten gebaseerde verhalen uit de geschiedenis
van de wetenschap vormen een belangrijk motief. Verder wordt er veel gereisd, met
name door Italië (waar McKendrick heeft gewoond) en regelmatig wandelt de ik-figuur
door landschappen die, zo niet per regel dan toch per strofe, volledig van karakter
veranderen. De gedichten zijn kleurrijk, esthetisch, muzikaal en in de goede zin des
woords anekdotisch. McKendrick vertoont hierin bij voorbeeld verwantschap met
de eveneens uit Engeland afkomstige Lavinia Greenlaw die vorig jaar op Poetry
International te gast was.
De aantrekkingskracht van een dichter ligt echter nooit zozeer in zijn
overeenkomsten met tijdgenoten, alswel in de mate waarop hij zich van hen weet
te onderscheiden. Voor McKendrick geldt dat hij zich ontwikkeld heeft tot een meester
in het spel met het perspectief. In veel van zijn gedichten denkt de ik-figuur iets te
ondernemen, maar in de loop van het verhaal neemt dit ‘iets’ de controle over.
Ongevraagd verheft het zichzelf tot onderwerp en reduceert vervolgens de
hoofdpersoon tot een (al of niet) meewerkend voorwerp.
Zo maakt in het wrange en geestige gedicht ‘Ultima Thule’ een familie in een
rubberboot een uitje to the final island. Althans, men probeert het eiland te bereiken
regardless of the waves chilled from world's end. De golven hebben echter andere
plannen en ook de vader van het gezelschap blijkt niet ervaren genoeg in de nobele
kunst van het roeien. In de laatste strofe zijn de rollen dan ook omgekeerd: the
island rowed itself away from us/ towering at the edge of time forever.
In een gedicht met als titel ‘Flying Colours’ gebeurt iets soortgelijks. De
hoofdpersoon wil samen met een klein Spaans jongetje een ‘kite’, d.w.z. een vlieger
oplaten though neither of us has a notion how/ it's meant to work. Binnen de kortste
keren neemt de vlieger het touw in handen, happily going nowhere. Het gevolg is
dat de man en de jongen niet langer richting of snelheid kunnen bepalen: he and I
are nothing but the place the kite/ has chosen us to anchor on.
Niet alleen de overgave aan onverwachte krachten is een in veel gedichten
terugkerend thema, ook een fascinatie voor transportmiddelen en voor iedere vorm
van reizen is kenmerkend voor McKendricks poëzie. Titels als ‘Vehicle’, ‘Flight’ en
‘Banana Boat’ zeggen genoeg. Eén gedicht, ‘Boneshaker’, is zelfs geheel gewijd
aan de diefstal van een fiets.
In zekere zin verbeeldt elk van de 40 gedichten in The Marble Fly een reis. Een
reis waarbij niet zozeer het reisdoel van belang is, maar des te
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meer het reizen zelf. Het eindpunt is vaak onduidelijk of onvindbaar en misschien
is er zelfs in het geheel geen sprake van een eindpunt. Als het bestaat is het in ieder
geval anders dan verwacht.
Een goed voorbeeld hiervan is het gedicht ‘Matador’, een hedendaagse versie
van de mythe van Theseus, de Griekse held die in het hart van het labyrinth op
Kreta de Minotaurus versloeg en vervolgens alleen de weg terug kon vinden dankzij
de draad van Ariadne, the brute's half-sister, the mistress who'd/ masterminded his
escape. For reward/ he took her off to Naxos, and there he dumped her.
In het tweede deel van het gedicht bevindt Theseus zich op zee en ziet hij,
wanneer zijn schip de kust nadert, een figuur aan de kliffen hangen. Volgens de
mythe zou Theseus in zijn latere leven door toedoen van Hades, god van de
onderwereld, aan een rots vastgroeien, maar het gedicht vermeldt dit niet. Er staat
alleen dat Theseus iemand aan de rotsen ziet hangen en: Only then did the thought
come home/ that the death of the monster in the maze/ was never the real object
of his voyage.
Wat het doel wel is blijft onduidelijk maar zeker is dat de reis voortgezet dient te
worden. Misschien moet Theseus zijn carrière als held voortzetten, misschien moet
hij zijn eigen dood onder ogen zien, misschien hoeft hij alleen maar weg te lopen
uit het verhaal.
McKendricks fascinaties voor enerzijds het omkeren van het perspectief en
anderzijds het voortdurend onderweg zijn, lijken in zijn voorkeur voor mythologie
samen te komen. Mythen stijgen boven het tijdelijke en het incidentele uit, ze zijn
onpersoonlijk maar laten wel zien welke krachten in mensen werkzaam zijn. Net
zoals het happily going nowhere in ‘Flying Colours’ is voor een mythe het doel minder
belangrijk dan het onderweg zijn en heeft het verhaal meer betekenis dan de
psychologische ontwikkeling van een bepaald personage.
McKendricks spel met het perspectief beperkt zich niet tot het verwisselen van
object en subject. Een soortgelijk vervreemdend effect weet hij ook te bereiken door
aan het eind van een gedicht terug te keren naar het begin. De slotregel laat hij
aansluiten bij de beginregel, soms zijn ze zelfs bijna gelijk. Zo begint het gedicht
‘The One-Star’ met een taxi die wegrijdt en eindigt met een taxi die klaarstaat. De
dagdroom die in de tussenliggende strofen wordt beschreven, is in wezen een reis
terug in de tijd.
Als de tijd omgekeerd kan worden, is herhaling van de tijd ook mogelijk. De
incidentele gebeurtenis wordt op deze manier een symbool, het gedicht als geheel
een metafoor. Op zo'n moment dient zich de paradox aan die stelt dat herhaling
weliswaar mogelijk (om niet te zeggen onvermijdelijk) is, maar dat uiteindelijk niets
hetzelfde blijft. Bij terugkeer wordt het beginpunt anders ervaren en wat bekend
werd geacht, blijkt dit toch niet te zijn.
Een van de meest grappige gedichten in The Marble Fly is ‘Six Characters in
Search of Something’. In dit gedicht blijft niet alleen onduidelijk wat het ‘something’
is waar de zes karakters naar op zoek zijn, ook de betekenis van het gedicht houdt
het midden tussen nonsens en tragedie. Kort samengevat gebeurt er het volgende:
een vriend van de dichter ontmoet de zoon van een man die door een op IJsland
verdwaalde ijsbeer is opgegeten. Deze zoon vertelt dat zijn vader op de vlucht sloeg
toen hij de ijsbeer zag. Onderweg kwam hij echter een andere man tegen die recht
op de beer afliep. Aan deze man gaf hij zijn wandelstok ter verdediging, niet wetende
dat de ijsbeer zijn route had veranderd and reap-
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peared on the path ahead/ of the man who now was unprotected. De tragische
afloop van het verhaal is reeds aan het begin van het gedicht verteld en in dit geval
keert de dichter niet terug:
There may be a moral in this story
for the man, his son, the man he met,
for my friend, for me, or even for the bear,
but if there is it's better left unsaid.

Jamie McKendrick, The Sirocco Room, 1991
The Kiosk on the Brink, 1993
The Marble Fly, 1997
Peter Swanborn
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een cursus vergeten
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The most prudent and effective method of dealing with the world around
us is to assume it is a complete fiction.
-J.G. Ballard
Stel: je bent verliefd op iemand aan de andere kant van de wereld en die iemand
heet Keren en ze zegt: ‘Nee.’ Stel: dit maakt je gek.
Als je gek worden van Keren-niet-hebben geen probleem vindt, ga naar blz. 53 en
vul aldaar de multiple choice test in; ga van daar verder. Als je gek worden van
Keren-niet-hebben wel een probleem vindt, probeer haar te vergeten door het
volgende van buiten te leren en het te herhalen totdat geen verlangen nog vat op
je krijgt:
1. Ze bestaat niet. Nauwelijks. Je kent haar niet. De information superhighway: wat
een verschrikkelijke onzin. Ik ben nergens geweest: niet in Melbourne, niet bij haar,
niet met haar, niet binnen of buiten haar. Maar: eindeloos ver weg.
2. Ze stelt niets voor, natuurlijk niet, in het echt (‘het echt’), in het echt niet, dus maak
me niet aan het lachen, ik houd van je Keren (maar niet heus), ik zou alles voor je
willen doen (maar je stelt niets voor, niets stelt ooit iets voor, niet meer dan ik, alles
wat iets voorstelt is verdwenen, dood, ver weg). Ik bedoel: als een boom valt in het
midden van een bos en er is niemand om het digitaal vast te leggen, is de boom
dan werkelijk gevallen? Ja. Nee. Snel hier vandaan, van deze vreselijke plek, duizend
bommen en granaten, Melbourne, Valkenswaard, Melbourne, Valkenswaard,
Melbourne. Hoeveel keer past Valkenswaard in Melbourne? Hoeveel keer pas ik in
Keren? Ze is groot. Lang. Grote handen, lange vingers. Ze slaat een bladzijde om.
4 minuten over 10: Keren is in Israël, een halve wereld dichterbij, maar ik voel niets
als ik aan haar denk. Ze is weer het concept dat ze was voordat ik haar kende.
Q. En welk concept is dat dan wel niet, Jeroen?
Ik haal m'n schouders op, nog een keer, ik haal tienduizend keer m'n schouders
op in een eindeloze tapeloop, spoel terug, spoel vooruit, skip een frame, skip
meerdere frames, snel, sneller, slow-motion, frame voor frame, snelst. Wat/hoeveel
ik voel? Fysieke pijn als ik aan haar denk. Een pijn in m'n zij, m'n hoofd,
godverdomme, lieve heer, alstublieft, mijn vingers, nu, overal over haar lichaam,
maak verbinding, de plooien van haar huid, haar tanden in mijn nek, mijn vlees, ik
ben dood, ik wil dood als ik aan haar denk, ik wil alles en wel nu en voor altijd (nu)
en alles tegelijkertijd voor eeuwig (nu). En vooral. Nee. Stop.
3. Liefde bestaat niet, alles is seks, seks is niets meer, alles wordt seks, alles is
bezig seks te worden, alles wordt seks voordat het dood gaat. Ze is dood. Zegt ze.
‘Dat is waar.’ En ze bijt in m'n neus en kust m'n ogen, m'n haar, haar haar, de ruimte,
de kamers, de stemmen, verbroken verbinding, connect, disconnect, you have
received a message. Ik ben 20 en ik ga voorlopig ophouden met schrijven. Het heeft
geen zin, niet nu, er is geen, ik wil geen. Ik. Nee, alsjeblieft, niet nu, niets, nee, ik
heb het druk, zie je niet dat? Rot op, ga weg, ik moet. Opstaan. De kamer, het huis,
de trappen. Op en af. 7 minuten over 10: Ik heb besloten op te houden met schrijven.
Al die puberale onzin: ik word er misselijk van. Als ik niet geni-
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aal kan zijn ben ik liever niets. <pauze van ongeveer 10 seconden> Iemand belt me
op en zegt dat ik een klootzak ben, een prutser, een amateur. ‘Je maakt nooit iets
af!’ zegt hij. Ik zeg dat hij volkomen gelijk heeft en dat hij m'n reet kan likken. Wat?
4. Wat is belangrijk? Keren (KEREN!), Keren is dood, ik hoor nooit meer wat van
haar, niets meer. Ik ben doof voor haar afwezigheid, word, WORD doof voor haar
afwezigheid. Concentreer je, kijk uit het raam (de trein), denk niet aan haar. Ik denk
de hele dag aan haar. In de stad (een willekeurige stad): overal Keren: de Bijenkorf,
op de trappen van een bankgebouw: ze zit en leest en eet. Ze slaat een bladzij om.
Ze veegt kruimels van de bladzijden. Ze opent haar mond en ik weet dat ze het niet
is. Ze rookt. Ik heb haar stem: 1.2 Mb met Klezmer op de achtergrond. Ik heb alles
van haar (ze komt tot me in fragmenten), behalve haar aanwezigheid. Er zit al een
jaar een gedateerde liefdesbrief, een handgeschreven, ik bedoel, ik, rot op, ik bedoel
te zeggen dat er helemaal geen global village bestaat. Althans niet voor mij. Of. Of
ik moet genoegen nemen met cyberseks, en dat is niet genoeg. Oké, het is
interessant als oefening in post-fysiek genot, maar fuck het post-fysiek genot! Ik
ben een materialist - hoe kan ik ooit iets anders zijn dan lichaam? Mijn lichaam is
het enige dat ik heb, mijn anatomie is mijn persoonlijkheid: mijn kromme pinken zijn
de schuld van mijn belabberde liefdesleven en aan mijn meisjesvoeten dank ik mijn
fijnzinnigheid. Er is niets buiten het lichaam behalve andere lichamen en er is niets
buiten seks behalve geweld. Ik doe alsof ik denk maar ik denk niet. Ik. Er is niets
dat niet doordrongen is van het lichaam: nooit zal er iets anders zijn. Neuken en
nog eens neuken.
PS. Het object dat zich op dit moment in uw handen bevindt is op maat gemaakt
voor het menselijk lichaam en the medium is the message, dus zeik niet: what you
see is what you get.
PPS. Als de anatomie het denken bepaalt en de anatomie verdwijnt, wat gebeurt
er met het denken? Kathy Acker in Blood and Guts in High School: ‘now we've done
with sex where we gonna go?’
5. Keren is een naam, meer niet, 5 letters, twee keer dezelfde, hoe schrijft ze het
in het Hebreeuws? Keren, fuck, neuk me, ik heb er genoeg van. Kerens naam
(Grace, MeRRy-JaNe, Keren, Mina etc. etc.), Kerens naam is rood. Verbinding
verbreken? Dit is vermoeiend. Ja. Kerens gezicht in close-up van binnenuit verlicht.
Ze is een icoon, een heilige, zelfs meer dan dat: ze is liefde en liefde is gek en ik
wíl niet gek zijn. Nee. Ja. Haar aanraking is de beste, omdat hij altijd onbekend zal
blijven. Haar lichaam (foto van haar rug; een streep licht over haar naakte rug): een
visioen. Ik ril als ik aan haar denk. <Pauze gt; Ik volg haar over de wereldbol, van
Israël naar Australië en weer terug naar Israël. Ze moet altijd in beweging blijven
omdat ik haar voor eeuwig stil wil laten staan. LOL (Laughing Out Loud). Wat een
onzin. Ik durf niet te hopen dat ze aan me denkt. Voor haar ben ik niet meer dan
een stem in een machine, een machine die thuis staat, waar ze niet is. Nu. Hier.
Waar ik ben. Ik. Ik lig in haar bed te wachten op mezelf. Nee. Hier. Nu. Het vliegveld,
nauwelijks een jaar later: ik leef met de angst dat ik nooit iets zeker zal weten, dat
ik niemand ooit werkelijk zal kennen. Keren. Weten. M'n zintuigen zijn nauwelijks
nog iets waard, maar ik weiger te geloven dat niets echt is. Ik moet iets (Iets)
aanraken, ik moet m'n
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hand tegen haar gezicht leggen. Dames en heren, over enkele ogenblikken... Snel,
sta op, stap in, zitplaats, zit.
6. Je bent er nooit geweest, je hebt haar nooit gezien, je weet niet hoe ze loopt, hoe
ze struikelt, hoe ze glimlacht, je weet helemaal niets, en je verbeelding is waardeloos.
Maar toch. Je weet dat ze masturbeert met behulp van een lepel. Maar toch. Een
mens kan dromen. Cliché's. Waar was ze het bangst voor? Om achterhaald te zijn.
Ik dreigde haar te achterhalen, dus ik moest weg. Liever gezegd: zij moest weg. Ik
ben er nog. Maar toch. Keren. Mijn lichaam in Melbourne, in bed naast Keren:
duidelijk, begrensd, eerlijk en oneindig zwaar. Zoals het nu oneindig niets is, nergens.
De pijn houdt me in leven, liefdevol omdat ze me koestert, en ik houd van haar,
natuurlijk, ze kan niet zonder mij. De pijn, het verdriet, de afstand, etc., het
liefdesverdriet, mijn huisdier, de gruwelijke pijn, etc. Wat een woorden. Onhoudbaar.
Natuurlijk. Maar. Ik kan niet schrijven. Dus. Ik lijd. Mijn geest is mijn lichaam en de
pijn is het denken. Wat? Antonin Artaud heeft geschreven: De werkelijke pijn is je
gedachten voelen draaien in je lichaam. K.E.R.E.N. Jeroen? Ja? Er is geen taal,
zelfs geen lichaamstaal. Jeroen? Ik heb nooit iemand gekend en ik kan me niet
herinneren je ooit aangeraakt te hebben. Nee. Jij mij? Nee. Ben jij? Wie anders?
Je weet wat ik bedoel. Nee. Wat? Mij. Keren. Stop. Wat? Ik word misselijk. Van mij?
Nee. Ja. Je verwart me. Denk na. Ik kan niet denken. Nee. Ik. Ha! Weet je wat ik
bedoel? Ik houd van je. Ha! Wat? Nu. Dat is. Wat? Grappig. Ha! Ik kan er niet meer
tegen. Wat wil je nu eigenlijk? Ik weet het niet. Je moet toch op z'n minst een idee
hebben? Nee. Niet echt. Ik kan niet op je wachten. Wachten? Oké, nu heb ik er
genoeg van. Ik ben weg. Nee. Ja. Alsjeblieft. Wacht. Nee. Ga. Ik bel je nog. Misschien
schrijf ik je. Stop. Nee. Waarom niet? Wat heeft het voor zin? Ik houd van je. Je
bent dronken. Ik meen het! Alles. Ik. Alles moet. Ik moet opnieuw beginnen. Nu.
Laat maar. En waarschijnlijk heeft ze gelijk.
7. Waar was ik? Pijn! Juist. Ze leeft tegengesteld aan mij en alsof ze naalden steekt
in m'n foto op haar harddisk bezorgt ze me fysieke pijn. Pijn! Je weet niet wat pijn
is. Man. Jongen. Onzin. Ik ga mezelf van kant maken. Natuurlijk niet. De kans dat
ik iemand anders van kant maak is beduidend groter. Had ik maar pijn! Gezeik,
gezeik, gezeik! Houd toch eens op. Ik word er zo moe van. Waarvan? Van mezelf,
mijn moeheid, mijn gezeur, van nihilisme, walging, van generatie nix, van deze
vreselijke zinsconstructie - alles komt me de keel uit. Ze zegt: ‘Neem verdomme
toch een vliegtuig!’
8. Beweging bestaat niet. Je komt nooit dichterbij.
9. Mijn liefde (de eerste) gaat verloren elke dag opnieuw (kijkt in de camera kijkt op
zijn papier, kijkt in de camera). Ze zit voor me, achterstevoren op het scherm, het
licht, haar ogen gesloten, ze kijkt me aan, ondersteboven, binnenstebuiten, maar
ze is het niet. Ze is angstaanjagend wreed en blank en ze draagt een rode trui en
haar haar is zwart, eigenlijk bruin (zegt ze), maar op de foto zwart dus zwart (zeg
ik), ik ken haar niet. Nu niet, niet meer. Ik hield van haar toen ze niemand was net
als ik en onze liefde zuiver ironisch, toen, maar, nu, dus, was, wat, niet, nu, mind
you: nu ben ik een vrolijke jongen: ik heb geslapen in de vier magen van een koe.
Ik ben door de anus naar buiten gekropen en heb me in het bedauwde gras gerold.
Keren, ik wil dat je hier komt en.
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10. Keren. Word wakker. Oké. Doe je ogen open. Ja. Wakker? Oké. Kijk rond. Jij.
Niet alleen. Ik. Niet dood. Midden van de kamer. Bed. Licht. Lichamen. Woorden.
Kussen. Mijn mond, voorzichtig, één voor één, overal en bijna mechanisch; een
wereld van ramen. Licht. Jij. Je haar, vlokken licht, je huid, het onzichtbare dons,
voelbaar, je huid, het licht op het wit van het licht op je huid, mijn huid, oppervlakte
zonder horizon, licht boven ons, over en onder ons, ruisende woorden,
onverstaanbaar gefluister, voelbare zuchten, stop. Begin opnieuw.
11. Staar naar Keren.jpg; concentreer je op een punt achter haar gezicht en wacht
tot ze verandert in een vormloze homp vlees. Herhaal: ze is een poliep, geen mens.
Ze is een poliep, geen mens. Het lukt niet. Ik kan haar niet verminken. Het is. Liefde?
Helaas. Mijn mond, haar tanden, daar, ja daar, Keren, liefde, lichamen, ruimte, al
die flauwekul: ik word er zo moe van. Ik wou dat ik een muur kon vinden waardig
om tegen aan te staan. En? En gefusilleerd te worden. Het is hopeloos. En nog lang
niet afgelopen. Keren. Ik haat je, verdomme, ik houd van je, en alles blijft voor altijd
onduidelijk. En ik? Ik ben een pretentieuze klootzak en mijn zelfmedelijden is
onovertroffen. Maar werken voor mijn geluk? Nee dank u.
12. Nu. Liefde. Ik wil verliefd worden, en daarom ga ik weer met mensen praten.
Mijn hele oeuvre - en dat zeg ik 2 dagen voor mijn 20ste verjaardag - is één grote
contactadvertentie: contact alstublieft, Jeroen Mettes aan de buitenwereld die er
niet is omdat alles binnenstebuiten is gekeerd (the horror! the horror!). Ik ben alleen.
Dat is geen puberale onzin want ik ben al oud; het is een wetenschappelijk
vastgesteld FEIT: er is niemand buiten mij en de stemmen in mijn hoofd. Dus.
Alstublieft. Reacties onder. Shit. Ik moet gaan. Maar ik kom terug en ik zal blijven
terugkomen: ik doe dit ritueel net zo vaak over tot het iets (Iets) oplevert. Iets? Iets
substantieels. Liefde met zwaartekracht. Desnoods gevolgd door grote wanhoop.
Wat kan mij het schelen? Niets. Alles gaat voorbij. Maar tot die tijd: het ruisen van
mijn bloed, mijn hart, mijn lichaam, ik hoor niets meer, ik ben geluid, ik sta op, loop
terug naar mijn zitplaats. Wie is Keren? De wolken. Ga zitten, laatje vallen, slaap
zo snel en diep je kan en word weer wakker. Kijk om je heen.
Jeroen Mettes
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generation x
never such innocence again
de jongens van mijn verdwenen generatie
als het gruizend glas van de tijd
de jongens die elkaar namen gaven
zo was er opa de kale en ho nou
die was langzamer dan de rest
die hologig over stenen trappen renden
vreemdelingen in hun eigen huis
weg van het donker gedreun van trommels
en verbaal geweld
die de geluiden kenden van brekende stokken op een muur
de geur van nieuwe laarzen onder de douche
of trucs om corvee te ontlopen
overdag werd de theorie van pavlov geleerd
als geesteszieken liepen ze in twaalf minuten de longen uit hun lijf
het vluchtig verraad van woorden
de valse noten van het lied dat door ieder werd gekend
eenarmige minnaars die 's nachts op hun hok
jaagden op doofstomme meisjes
luisterend naar de ademhaling door de wand
die aan de overkant in de oude bibliotheek
de wikkels om de kranten lieten en wreed lachten om
de zachte wonden der herinnering
in de almanak
die met kale koppen wasnummers in hun kleding naaiden
aten in kolommenzalen uitbundig met de schalen zwaaiden
naar dienstplichtige jongens in zwart wit
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die tot de bel sliepen in collegezalen
waar de wetten van de oorlog werden onderwezen
als sluimerende leugens van oude mannen
de professor die sinds de oorlog uniformen haatte
de kampcommandant van ploppers in de indische archipel
te laat geboren koel stralende ogen gevaar uit het oosten
verschillen in aantallen fregatten vliegtuigen tanks
die 's avonds met hun pa's wild dansten op nikes
en de witte roes van alcohol
hongerend hoereerden in roodverlichte straten
zoekend naar disco en seks en nachtelijk studeerden
tot de dageraad brak
op het pulserende ritme van cafeïne en een sigaret
die bouwden aan feesten
feesten die twee nachten duurden en een dag
en jurken voor hun meisjes huurden
die verwijderd werden omdat ze obscene woorden schreven
straalden voor een herexamen of drie keer te laat waren
op appèl
die verdwenen in het noordelijk of zuidelijk circuit of zoals anderen
de vliegers die vrolijke kaarten stuurden uit het verre amerika en
naar eigen zeggen langs de hele westkust harten braken
die wakker werden aan de boorden van de drina
in teutoons laagland met een führertoren
of jaren later toch nog kozen voor het geld

Arnold Jansen op de Haar
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poetry international '98
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nelson ascher
(brazilië, 1958)
wilma stockenström
(zuid-afrika, 1933)
óscar hahn
(chili, 1938)
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nelson ascher
poetry international '98
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Een van de meest interessante Zuid-Amerikaanse gasten op Poetry International
'98 was de 40-jarige dichter, essayist en criticus Nelson Ascher. Pas twee
poëziebundels zijn er van hem verschenen, maar nu al neemt hij binnen de
hedendaagse Braziliaanse poëzie een bijzondere plaats in en geldt hij, volgens zijn
vertaler August Willemsen, als een van de grootste virtuozen in het Portugese
taalgebied.
Wie het werk van Nelson Ascher leest en tevens bekend is met het
indrukwekkende oeuvre van Aschers landgenoot Carlos Drummond de Andrade,
ziet direct een aantal overeenkomsten. Niet alleen komt hun poëzie overeen in een
bijna nuchtere, filosofische wijze van associëren en redeneren, ook hun houding
ten aanzien van de West-Europese cultuur is verwant. In zijn monoloog ‘Horatius
in Sao Paulo’ omschrijft Ascher zichzelf dan ook als een bescheiden modernist die
de klassieken/ aanpaste aan Bossa Nova.
De poëzie van Ascher oogt strak en regelmatig. Zijn favoriete vorm lijkt het kwatrijn
te zijn, maar dan wel een kwatrijn met regels die niet meer dan zes of zeven
lettergrepen bevatten. Veel van zijn gedichten bestaan uit een reeks van zes of acht
van zulke korte vierregelige strofen.
Opmerkelijk is ook dat de meeste van deze gedichten uit één lange, doorlopende
zin bestaan. Halverwege last Ascher weliswaar vaak bijzinnen in of wordt er een
mededeling tussen haakjes ingevoegd, maar toch kennen de meeste gedichten niet
meer dan één hoofdletter en één punt. De gedichten lijken zodoende in één adem
geschreven te zijn en vragen er om ook zo gelezen te worden. Het zijn in zekere
zin lijnen van woorden die zich slingerend, maar ongebroken voortbewegen langs
de vele mogelijke betekenissen van een woord of een beeld.
De dynamiek van deze gedichten zou je met de bewegingen van een slang kunnen
vergelijken. De gedichten werken zich doelbewust en zonder ook maar een keer
hun concentratie te verliezen naar een meestal verbazingwekkende ontknoping of
keren onverwacht terug bij een beginpunt dat na alle omwegen geheel anders wordt
ervaren.
Deze slangvergelijking is ook in het werk van Ascher zelf te vinden. In een van
zijn mooiste gedichten ‘Vrouw, vooroverliggend’ kijkt de schrijver naar de achterzijde
van een vel rijstpapier dat op de voorzijde de beeltenis draagt van een vrouwelijke
ruggengraat. Deze half zichtbare ruggengraat is met één penseelstreek neergezet
(een werkwijze die Ascher zeer aanspreekt) en het spiegelbeeld roept bij Ascher
de associatie op van een slang waarvan/ men de bedoeling nooit kan raden/ behalve
in de spanne// tussen hinderlaag en beet’.
De vergelijking van een ruggengraat met een slang is misschien niet zo
opzienbarend (afgezien van het vervelende feit dat een slang geen ruggengraat
heeft), ware het niet dat hij gemaakt is door een dichter die aan deze parallel ook
nog eens zijn eigen werk en werkwijze verbindt. Niet alleen qua vorm lijken zijn
gedichten op een zich voortslingerend reptiel of op een wervelkolom waaromheen
zich een lichaam ontwikkelt, ook zijn opvatting van poëzie vertoont hiermee
overeenkomsten.
In ‘Definiçao de poesia’, een gedicht waarvan ik alleen een Engelse vertaling heb
kunnen vinden, vergelijkt Ascher poëzie eerst met een brug over nog ongeopende
afgronden en met een bloem die de stenen in de woestijn kan bevruchten,
vergelijkingen die in de Zuid-Amerikaanse poëzie niet ongewoon zijn. Het slot is
echter verrassend. Ascher schrijft dat de poëzie:
(...)
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é régua que calcula a
linguagem e lhe engenha
modelos de medula.
is a ruler that calculates
language and designs for it
models of medulla.

Passionate. Jaargang 5

44
‘Medula’ en ‘medulla’ betekenen merg of ruggenmerg en volgens Ascher is de poëzie
derhalve niet alleen de heerser over de taal, maar tegelijk ook de ruggengraat van
alles wat geschreven of gesproken wordt: poëzie maakt de taal mogelijk.
Het schrijven van poëzie heeft echter ook een destructief effect. Ascher is zich
hier maar al te goed van bewust en in zijn gedicht ‘Orpheus en Eurydice’ vergelijkt
hij dit papier,/ dat van mijn fantasie geen spoor// meer toont met de tragische held
die gedoemd was alleen te blijven als hij het achteromzien niet kon nalaten. Poëzie
mag dan wel de schepper van de taal zijn, hetgeen haar tot deze schepping inspireert
gaat verloren zodra de pen het papier raakt.
Het zou niet juist zijn om de poëzie van Nelson Ascher alleen te omschrijven als
een filosofische discussie over het verband tussen poëzie en taal of tussen taal en
werkelijkheid. Daarvoor is hij te geestig, te nuchter en ook te kwaad. Zijn gedicht
met de opmerkelijke titel ‘Alternatieve kritische benadering’ begint met een drietal
strofen waarin hij het dolgedraaide academische jargon parafraseert. In de vijf
hieropvolgende strofen geeft Ascher een scherp en sarcastisch beeld van Brazilië
dat:
(...)
resiste sempre à análise,
driblando, assim, a nossa
raquítica hermenêutica,
pois, quando nesta terra
de contrastes, de farsas
que se repetem como
história, ou de subúrbio
em toda parte e centro
em parte alguma, mesmo
os ratos se subnutrem
com sobras do festim de
(...)
elke analyse tart en
onze stramme hermeneutica
veel te slim af is
want, als in dit land
van tegenstellingen, van kluchten
die opgeteld onze historie
zijn, of van voorsteden
overal en 't centrum
nergens, zelfs de ratten
zich ondervoeden met
de resten van het feestdiner

De parafrase op het onzinnige, wetenschappelijke taalgebruik waarmee dit gedicht
opent, dient als metafoor voor de absurdistische situatie waarin Brazilië volgens
Ascher is beland. Mensen met optimistische lintwormen// in hun darmen van
vroegrijp/ kadaver kunnen niets anders meer dan plotseling en/ tandeloos hun
atavistisch/ lachen laten zien.
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Uiteindelijk, zo lijkt Ascher te beweren, heeft zelfs de taal weinig in te brengen
tegen de ondermijnende krachten van het leven. In het gedicht ‘Slot van de rekening’
geeft Ascher een opsomming van alles wat zo klein is dat het zich enerzijds aan
ons oog weet te onttrekken, maar dat zich anderzijds nog wel laat benoemen. Hij
besluit met de regel: tudo o que conta é menos, oftewel alles wat telt is minder.
Waarmee gezegd is dat dit ‘alles’ ons voortdurend ontglipt, maar dat het voor wie
kan leven met de beperkingen van de taal, wel degelijk bestaat.
Nelson Ascher, Ponta da lingua, 1983
O Sonho da razão, 1993
Algo de Sol, 1996
Vertalingen: August Willemsen
Peter Swanborn
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De derde dimensie van Passionate
ARNOLD JANSEN OP DE HAAR DRAAGT VOOR OP INTERNET
Internet: www.passionate.nl
e-mail: passionate@ipr.nl
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PASSIONATE
INTERNET EDITIE 4.0
Onlangs is het digitale zusje van literair tijdschrift Passionate volwassen
geworden. Sindsdien verschijnt de Passionate Internet Editie net als het
tijdschrift tweemaandelijks. Daarbij wordt een aantal rubrieken tweewekelijks
geactualiseerd. Bovendien zorgen de bijdragen van lezers/bezoekers voor de
dagelijkse vernieuwing van de site.
IN DE NIEUWSTE EDITIE 4.0:
- Een selectie van bijdragen uit het juli-augustusnummer van Passionate in
Real Audio en in hypertekst, d.w.z. voorzien van links naar verwante
Internetsites.
- Een samenvatting van het juli-augustusnummer van het tijd schrift
Passionate, met biografische informatie over de bijdragende auteurs.
- Huisaforist Kees Versteeg in een nieuw multimediaal jasje.
- De dichters Richard Dekker en Henk Houthoff dragen voor in RealAudio.
- Een compilatie van TV-uitzendingen over Passionate in RealVideo.
- Het nieuwe, tweewekelijkse ‘De opkomst van De Paragraaf’, een feuilleton
door Giel van Strien - hoofdredacteur van tijdschrift Passionate - over het
ontstaan van een fictief literair tijdschrift.
- ‘Leesmij.txt’, een tweewekelijkse column door Martin Borsboom,
hoofdredacteur van Passionate Internet Editie.
- Een compilatie van verhalen en gedichten uit eerdere edities van het
tijdschrift Passionate.
- Het vervolgverhaal ‘Jannes’, geheel geschreven door lezers/bezoekers.
- Reacties van lezers in de rubriek ‘P.O.S.T.’

Passionate Internet Editie wordt gesponsord door Wirehub! Internet
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cláudia ahimsa
poetry international '98
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Cláudia Ahimsa (Porto Alegre, 1963) studeerde moderne dans en theater in
Brazilië. Ze studeerde af aan het Tanztheater van Pina Bausch, en woonde
van 1988 tot 1996 in Duitsland.
Vervolgens woonde ze een jaar in de Verenigde Staten. Ze maakte reizen
naar Nepal, Tibet, Bali, Griekenland, Turkije, Jamaica, Denemarken, Ierland
en Schotland.
Deze reizen laten hun sporen na in haar gedichten. Er zijn referenties aan
allerlei plaatsen in de wereld, maar nauwelijks aan Brazilië. Dikwijls is er sprake
van een onbeduidend voorval als aanleiding tot een originele gedachtengang.
De gedichten gaan over een manier van kijken naar de dingen - een manier
die onbevooroordeeld is; ze lijkt alles te willen zien alsof het voor het eerst
is. Daarbij is het absurde nooit ver verwijderd van het alledaagse.
Cláudia Ahimsa heeft sinds 1992 drie dichtbundels gepubliceerd. Zij is ook
actief op politiek gebied: zij ijvert voor de bevrijding van Tibet en de
onafhankelijkheid van Oost-Timor. ‘Ahimsa’ is Sanskriet voor ‘geweldloosheid’.
August Willemsen
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Estudos
Me disseram que ali embaixo
coisas miúdas
têm olhos e ânus...
Removo a pedra e sopro.
Não aceito
mais este enigma.

Studie
Men heeft mij gezegd dat hier beneden
minuscule dingetjes
ogen hebben en anussen...
Ik verwijder de steen en kijk.
Ik kan niet leven met
dit zoveelste raadsel.
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Contraste
Hoje
achei os vivos de uma monotonia!
Fui mascar capim-santo destes que saem dos mortos
o sol se pôs sobre os jardins dos túmulos
e nada mais aconteceu
e isso não era monótono.

Contrast
Vandaag
vond ik de levenden zó saai!
Ik ging op dat citroengras kauwen dat uit de doden groeit
de zon zakte boven de tuintjes van de zerken
en verder gebeurde er niets
en dat was niet saai.
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Liríssima
E, acordou de súbita alegria
tentou vestir-se
nada vestia
em vão buscava conter
qualquer detalhe no espelho
que alguma normalidade coubesse
nos impulsos daquela anarquia
que puxava fio da seda
entornava perfume nas rosas
secava o sexo nas cortinas
e roía as unhas dos pés
ligava para a telefonista
explicando que estava feliz
até sufocá-la
adsurda de grandeza
abusada excessiva
a alegria desiste
abandonou-se nua na cama
e rolou às gargalhadas
até ficar triste.

Passionate. Jaargang 5

53

Tierelyrisch
En ze ontwaakte van abrupte vreugde
trachtte zich aan te kleden
trok niets aan
vergeefs zocht ze enig detail
te vatten in de spiegel
dat tenminste iets normaals zou passen
in de impulsen van die anarchie
die draden uit de zijde haalde
die parfum goot op de rozen
haar geslacht afdroogde aan de gordijnen
en op de nagels van haar tenen beet
ze belde de telefoniste
en legde uit dat ze gelukkig was
totdat ze haar verstikte
absurd van grootheid
buitensporig brutaal
de vreugde laat af
ze liet zich naakt op bed vallen
en rolde schaterend om en om
totdat ze droevig werd.

Passionate. Jaargang 5

54

O jovem poeta
...quando alguém imaginar
que o que ele vê
são anjos cantando
afirmará que são ovelhas berrando.

De jonge dichter
...wanneer iemand mocht denken
dat wat hij ziet
zingende engelen zijn
zal hij zeggen dat het blatende schapen zijn.
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O velho poeta
Não
ele não empurrou rebanhos
são verbos reciclados
melodiosas planuras
Não
ele não secou os pastos
virou as folhas
a campir em lúnulas
a sua frente
próximo cerco
o horizonte
atravessando um século.

De oude dichter
Nee
hij heeft geen kudden opgedreven
het zijn gerecyclede woorden
melodieuze vlakten
Nee
hij heeft de weiden niet verdord
hij heeft de blaadjes omgedraaid
geprojecteerd in halvemanen
voor zijn ogen
eerstvolgende schutting
de horizon
die een eeuw overbrugt.

Cláudia Ahimsa
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poetry international '98
foto's zijkant: anne ruijter foto's rechtvoor: joeke stoeckart
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bernard heidsieck
(frankrijk, 1982)
enis batur
(turkije, 1952)
boris a. novak
(slovenië, 1953)
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fataal
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The poisoned fish is on your dish
‘Psychocandy’, The Jesus and Mary Chain
Ik scheur het plastic open en haal er drie speculaasjes uit, doe deze op de boterham
en schrok het naar binnen. Zonder roomboter is het een aanslag op je
speekseltoevoer. De droge brij vermalend loop ik naar het raam waar ik nu al
minstens een uur op haar wacht. Ik krijg nog eens zweren van het eeuwige wachten
op haar. Hoe vaak is het nu al voorgevallen dat ik op haar stond te wachten? Op
stations, kamers, in restaurants, in café's, bij tramhaltes... Als ik alle uren dat ik op
haar gewacht heb aan elkaar zou rijgen, was ik een handjevol lichtjaren verder.
Dan, als ik zojuist besloten heb een boek uit de kast te grijpen om de tijd te doden,
hoor ik haar hakken op de trap. Wanneer ik naar de trap op de gang loop zie ik in
het halfduister haar contouren. Langs haar benen kronkelt de kat. Vrolijk stapt ze
op me af. Haar tas bengelt tegen mijn rug als ze me omhelst.
‘Vind je het mooi?’ vraagt ze met wijdopen ogen en een lach. D'r haar is blond.
Een paar dagen geleden was het nog donkerrood en nu is het goudblond, al is het
op haar kruin iets donkerder.
‘Het is mooi,’ zeg ik, en duw mijn wijsvinger in het kuiltje in haar wang. Dat ze te
laat is vergeet ik. Ze loopt de kamer binnen, zet haar tas op de grond en ploft op
het bed. Ze veert heen en weer, nog steeds die vreselijk mooie lach op haar gezicht.
‘Mag ik wat drinken? Ik wil zo graag water... koud water met ijsblokjes... Heb je
dat?’ vraagt ze. Ik zeg dat ik zal kijken en loop de trap af. Ik sta halverwege stil en
kan nog net de kamer in kijken. Ze aait de snorrende kat die ze onhandig vasthoudt.
Toch blijft het beest braaf in haar armen. Als ik het beest was zou ik ook blijven
zitten, dichtbij zo'n machtige decolleté waar twee blanke roomboter-meloenen worden
gescheiden door een schaduwnaad. Ik loop verder de trap af om naar de keuken
te gaan.
Als ik terugkom staat ze bij het raam met de kat in haar armen. Ik geef haar het
water, terwijl ze de kat loslaat. Het beest trippelt naar het bed en nestelt zich op de
deken. ‘Ik had vannacht een droom,’ zegt ze, ‘en die was heel naar. Ik droomde dat
een man onder de tram was gekomen en ik zat in die tram. En ik had een meisje
op mijn arm met een bol kopje met staartjes en een bril, en de man onder de tram
was de vader van het meisje.’ Als ze het vertelt zie ik een blik in haar ogen die
medelijden en troost oproept. Ik zeg haar dat dromen maar dromen zijn. Meer kan
ik niet uitbrengen.
Ik zag haar voor het eerst in een tram. Ze droeg lang steil haar en met die gitzwarte
oogwimpers was ze een diva uit een zwartwitfilm. Ze was samen met twee oudere
dames, ik vermoed een tante en haar moeder, maar wie van de twee nou wie was
kon ik niet raden. Ze spraken Italiaans. Ik versta geen Italiaans. Zij zat naast de ene
oude vrouw, de ander zat er achter. Ikzelf zat aan de andere kant van het gangpad.
Op het Leidseplein waren ze ingestapt en vanaf dat moment controleerde ik
voortdurend de staat van mijn kapsel, dat zoals gewoonlijk niet best was. Het zat
belachelijk en het zweet brak me uit. Driftig probeerde ik mijn coupe nog zo te
boetseren dat het er mooi uit zou zien. Vergeefse moeite. Zij keek me aan en lachte
met die kleine kuiltjes in haar wangen. Ik probeerde terug te lachen, maar uit mijn
ooghoek zag ik in de weerspiegeling van de ruit dat ik een kop had als een
witlofschotel. Ik staarde wat naar de grond om me groot te houden.
Toen, om het gekakel van haar moeder en tante te ontvluchten, stond ze op en
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ging naast mij zitten, er was immers nog plaats over. Om haar heen hing een parfum
van bloemen en kaneelkoekjes. Godsgruwelijk lief. Ik probeerde me te concentreren
op de neger met kroeshaar die een paar banken voor ons zat en hasj rookte. Ik was
zo verdwaasd dat ik me niet realiseerde dat je in een tram niet mag roken.
Wat er toen gebeurde, houd ik nog steeds niet voor mogelijk. Deze Italiaanse
vamp raakte me aan. Met grote ogen staarde ik in dat suikerzoete gezicht dat een
vleug geile woede verried. Haar moeder en tante gingen hard door met kletsen en
hadden ons niet in de gaten.
‘Weg,’ zei ze toverachtig met een Bolognees accent en samen stapten we uit op
het Koningsplein, haar tante en moeder achterlatend. Het leek zowaar een goedkope
roman.
Het was zomer en heel erg heet. In een ijszaak dronk ik cappuccino en zij at een
grote beker met ‘schepijs, diverse smaken!’.
‘Zijn je moeder en je tante nu niet op zoek naar je?’ vroeg ik.
‘Dat waren mijn moeder en de buurvrouw. Wil je met me op wereldreis?’
Ik ben nooit met haar op wereldreis gegaan. Ik zie haar zelden. En als ik haar zie
dan zie ik haar graag. We gaan naar het museum en eten daarna een haring, waarbij
ze telkens griezelt van het koele weke vlees in haar mond en giechelt dat het naar
seks smaakt.
Vanmiddag gaan we naar de film. Sinds enige maanden mag ze weer naar de
film. In het begin van haar ziekte dacht ze altijd dat zij een per-sonage uit de film
was. Dan moest ze na de film bij het plaatselijk cafetaria weggesleept worden omdat
ze in haar woesternij een beer van een kerel een bloedneus had geslagen. Nu kan
het weer, met de nieuwe medicijnen. ‘Het is maar film,’ zegt ze vaak lachend na
een avondje op het witte doek.
Ze zit met haar benen over elkaar op de bank. Haar benen zijn het zachtste plekje
op aarde, daar geloof ik al een tijd in. Vooral het stukje vlak onder haar bil, dat net
niet tot de dij gerekend kan worden. Nu ze een kort rokje draagt, kan ik die plek
goed bestuderen. Mijn ogen verdwijnen er nagenoeg in. De hele wereld draait om
haar benen. Er staat een grammofoonplaat van David Bowie op. Wat was er eerder?
David Bowie of de zachtste benen ter aarde? David Bowie met zachte benen,
wellicht. Nu krijg ik dorst en loop weer naar de keuken. Mijn koelkast is op een kan
ijskoffie na leeg. IJskoffie. Dat is wel de slechtste uitvinding sinds de harpoen. Ook
ik zal moeten kiezen voor een glas water uit de kraan. Met het glas loop ik weer
naar boven.
We werpen tegelijk een blik op de klok: tien voor drie. Buiten is de zon hard bezig
met schijnen. En de vogels fluiten. Mick, met wie we vanmiddag naar de film gaan,
is er nog altijd niet.
‘Hoe laat komt hij?’ vraag ik.
‘Hij zou er al moeten zijn.’
Ik kan er niet tegen, mensen die te laat komen. Zelf ben ik altijd pakweg tien
minuten eerder aanwezig, zodat het lijkt wanneer de persoon op wie ik sta te wachten
op tijd is, toch te laat is. Maar dat is mijn eigen fout.
Na tien minuten is Mick er dan. Zijn gezicht is strak en zijn ogen verwoesten ieder
zacht stukje been op aarde. Hij schudt me koel de hand en mompelt iets
onverstaanbaars. Hij zoent haar op de wang. Hij gaat zwijgend op het bed zitten.
Hij lijkt weinig zin te hebben in een film.
‘Wil je iets drinken?’ vraag ik. Maar hij schudt van nee.
Zijn kleren zijn gebalanceerd uitgekozen, dat zie je meteen. Een net iets te klein
leren jack, een strakke zwarte ribbroek met uitlopende wijde pijpen, een grote riem
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strekking houden. Ikzelf namelijk moet weinig hebben van die mallotige en weinig
intelligente sport. Een mens kan mij geen groter leed aandoen dan mij in een trein,
taxi of bus naast een verdomde voetbalsupporter te zetten. Nog liever hap ik koek
met Anton Geesink of Bettine Vriesekoop, respectievelijk voormalig judokampioen
en fanatiek tafeltennisster.
Zij gaat de kamer opruimen. Meestal betekent dat niet veel goeds. Nu ik goed
kijk naar de blik in haar ogen, valt me op dat ze wellust uitstraalt. Het kan ook
projectie zijn, want het strakke rubberen hemd dat haar stevige roomborsten bijeen
klemt laat mij niet ongeroerd, net als haar machtige benen die in een paar hoge
laarzen met een hak van zo'n tien centimeter elegant bewegen. D'r blond geverfde
haar tot aan haar oren, haar gitzwarte ogen en de kuiltjes in haar wangen, het zijn
stuk voor stuk machtige ingrediënten voor een lustige, vochtige tienerdroom. Zij
gaat naast Mick op het bed zitten.
Mick kijkt ongeïnteresseerd voor zich uit en steekt een sigaret op. Terwijl hij hevig
rookt, gaat zij met haar pink naar de grote ronde oorbel die in zijn linkeroor steekt.
Ze trekt eraan, totdat hij een klaaglijke kreet uitbrengt. De grammofoonplaat is
afgelopen. Ik draai de plaat om en voordat de naald erop ligt, kijkt Lucibelle me
vanaf het bed met een metersdiepe glansgeile blik aan en likt met haar tong langs
haar bovenlip. Dan leg ik de naald op de plaat. Heroes.
Mick kijkt nog steeds ongeïnteresseerd voor zich uit en dat begint me een beetje
te beangstigen. Zoiets kan funest uitwerken op haar. Zij danst, haar milde crêmebillen
heen en weer wiegend, steeds haar strakke rokje omhoog trekkend met haar
benagellakte vingers. Ik lach en zweet ongemakkelijk. Er druipt adrenaline langs
de wanden van mijn binnenste. Ik voel een dreigende stoornis opkomen.
Dan, vonkend als een libelle in een anti-insectenlamp en snel als de hel, springt
Lucibelle driftig op het bed, en ze lijkt woest, ze is gevaarlijk, ze is omgeslagen, er
is iets aan de hand met haar... Ze trilt met haar hoofd... Haar ogen tollen wit weg
en uit haar keel komen ronkende grotgeluiden... Ze grijpt Mick bij zijn leren kraag
en spuugt hem in het gezicht. Hij vloekt en probeert op te staan maar Lucibelle
stompt hem stevig in zijn gezicht; er ontstaat een worsteling. Ik kan niets doen. Als
ik iets doe gebeurt mij hetzelfde. Voor ik er erg in heb gaat Lucibelle op Mick zitten,
woest met haar kont op zijn borstkas dreunend, zodat er een reutelend gekerm uit
zijn keel komt. Met zijn mond en ogen wagenwijd open probeert hij mijn aandacht
te trekken. Maar Lucibelle beukt steeds heviger en heviger en Micks weerstand
wordt snel minder. Als zij z'n armen onder controle heeft door er met haar hakken
op te staan, trekt zij haar onderbroek naar beneden en stuitert een aantal keren op
zijn gezicht. Waar een normaal mens hevig zou gaan bijten, begint hij willoos te
kwijlen, zonder geluid voort te brengen om zijn adem te sparen. Ze staat op het bed,
haar slip op haar knieën, met onder haar hakken zijn blauwpaarse polsen, en daalt
met volle kracht neer op zijn gezicht. Ik zie dat zijn ogen sluiten. Wanneer hij geen
teken van leven meer geeft, zelfs niet na een aantal stevige stoten met haar hakken
tussen zijn benen, houdt ze op. Ze hijgt. Ik ren naar beneden, verlamd van dit
schouwspel, dorstig en buiten adem maar vooral bang. Ze rent achter me aan, grijpt
me bij mijn blouse en sist me toe dat ze veranderd is. Dat ze leeft als een vampier.
Ze zuigt jongens leeg, zegt ze. Ik weet niet wat ze bedoelt maar ik weet wel dat ik
hard weg moet hollen, weg van mijn eigen huis.
Als ik ren zie ik dat zij achterblijft, met haar nieuwe blonde haren.
Thomas van Aalten
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De versuikering van György Konrád
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Nooit iemand met zo'n lage stem tegen me horen praten als György Konrád. Het
was een vroege dinsdagochtend en hij was moe. Na zijn lezing tijdens het congres
van de dag ervoor had hij op de eerste rij roerloos zitten snurken. Niemand die hem
wakker durfde te maken. Hij was namelijk György Konrád, de meeste mensen zaten
in de zaal om hem te zien, hem te horen spreken. Het was 1992, tijdens de
hoogtijdagen van zijn Nederlandse roem.
Goed, hij sprak dus laag, het resultaat van een paar eeuwen tabaksmisbruik, en
klonk als een oude versterker die de bassen van de triphop niet meer aankan. Ik
had hem op televisie gezien, maar live was hij nog veel indrukwekkender, meer dan
honderd kilo vleesgeworden kalmte op een kleine meter afstand van me, roerend
in zijn koffie. Op een overdonderende manier innemend, ook tegenover een journalist
die hem een dik uur eerder dan nodig uit zijn bed gehaald had voor het zoveelste
interview. Ik vroeg hem wat hij eigenlijk hier in Delft deed. Hij antwoordde dat hem
zo vriendelijk en vasthoudend verzocht was te komen.
Van zijn romans was alleen Tuinfeest me echt bijgebleven. ‘Ik smelt oude verhalen
die versuikerd zijn in de honing van de tijd.’ Die zin was in mijn hoofd gestold. Maar
ik had hem beloofd dat we het niet over zijn boeken zouden hebben. Het onderwerp
was architectuur, daar had hij ook een mening over, blijkens De stedebouwer,
daarom had de bouwkundefaculteit hem uitgenodigd.
‘Meneer Konrád, ik heb uw lezing gevolgd en volgens mij bent u helemaal niet
geïnteresseerd in architectuur.’
Een minzame glimlach, flauwtjes maar duidelijk genoeg om door te komen. De
stem sprak: ‘Als er sprake is van leven, is de architectuur niet buitengewoon
belangrijk meer. Berlijn kende in de jaren zestig en zeventig geen bepaald grote
architectuur, toch was het een magnetische pool waar mensen naartoe trokken.
Hetzelfde geldt voor Moskou in de jaren twintig. Het was geen mooie stad, maar de
mensen gingen erheen, want er gebeurde iets.’
Hij sprak langzaam, waardoor zijn woorden des te gewichtiger overkwamen. Niet
voor niets had zijn essaybundel de titel Langzame opmerkingen in een snelle tijd
meegekregen. Wie maakt er indruk in tumultueuze tijden? De man die kalm blijft,
niet de indruk wekt zich overrompeld te voelen - zich niet door de tijd bij de neus te
laten nemen, maar zelf de tijd neemt.
Konrád sprak, terwijl ik slordig meeschreef, met krabbels in de kantlijn associaties
aangevend, aanknopingspunten voor verdere vragen, verwijzingen voor in het artikel
dat ik schrijven ging. Ik kon het me niet veroorloven mijn gedachten te laten afdrijven.
Mijn gesprekspartner droeg dezelfde bril die hij op foto's van vijf jaar daarvoor al op
had en die ook op de achterkant van De stenen klok nog zijn neus siert. Geen haast.
‘Je moet het bestaan van een stad en de reden daarvoor niet scheiden. De stad
bevestigt zichzelf. De concentratie van leven heeft een grote kracht en nodigt ander
leven uit, zoals vlinders naar het licht toe komen.’
Vlinders hebben juist wel haast, bedacht ik, terwijl steden langzaam leven, als in
dat gedicht van Vasalis. Ergens dacht ik te begrijpen wat hij bedoelde. Dat het ook
humbug kon zijn, kwam niet in me op. György Konrád nam een behoedzame slok
van zijn koffie, zodat ik even mijn pen stil kon houden. Ik zag nu duidelijker dat ene
hangende ooglid, de bruine tabakvingers. De schoonheid van architectuur is die
van de literatuur, het gaat niet om de stenen of de woorden, maar om de ideeën die
erin hui-
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zen. Boedapest is het timbre van Konrád, Praag de lichtvoetige ironie van Havel.
Iets kleins, één inwoner, één gebouw, één monument kan een stad symboliseren,
maar alleen degenen die de stad daadwerkelijk kennen, begrijpen wat het symbool
betekent.
‘Ik zie een stad als een vorm van kunst, gemaakt door - wel, laten we zeggen: de
tijd. Het is een samenstelling van menselijke en natuurlijke factoren. De interventie
van de mens in de natuur, dat vormt schoonheid.’
Steden denken niet in termen van jaren, laat staan dagen. Steden denken in
eeuwen. O-Buda herinnert zich nog dat het Aquincum heette, tweeduizend jaar
geleden, hoe de Tataren in 1241 alles platbrandden, inclusief het even verderop
gelegen Pest-Buda. In het moderne Boedapest liggen de Romeinse ruïnes aan de
rand van een betonnen viaduct, terwijl de nieuwe binnenstad rond de Rákóczi út
de sfeer van de negentiende-eeuwse dubbelmonarchie uitademt. De stad is eigenlijk
een abstractum, hield Konrád me voor, een vage essentie van steen en bloed.
Hij hernam: ‘Je kunt je afvragen wat schoonheid is: iets echts of iets bedachts.
Bevindt de schoonheid zich in het voorwerp zelf of is het iets in onze waarneming?
Ik houd graag beide mogelijkheden open. Ik geloof zelfs dat uitsluitsel geven over
zo'n vraag barbaars is. De paradox heeft een zekere rijkheid in zich.’
Ik zette een streep onder het woord ‘paradox’. In mijn hoofd tolden ideeën voor
een boek waarin de paradox een belangrijke rol moest spelen. Op dat moment had
ik me moeten afvragen in hoeverre er in Konrád een stiekeme chassid school, een
mysticus met een hang naar het ontastbare. Ik deed het niet, hield me bij de
architectuur.
Pas later pikte ik de draad op. Voor de chassidim, de volgelingen van rabbi Baal
Shem Tov (1700-1760), doen analytische haarkloverijen over de precieze uitleg van
de Thora weinig ter zake. De beleving, de mystiek is waar het om draait. Aldus de
rabbi: ‘Op de nieuwjaarsdag van het jaar 5507 (1746) steeg mijn ziel door
bezweringen omhoog en ik aanschouwde wonderbare dingen, die ik in mijn
levensdagen nooit gezien had. En wat ik aanschouwde en leerde, terwijl ik daarheen
opsteeg, laat zich niet in woorden uitdrukken of vertellen. Toen ik echter in dit
onderste paradijs terugkeerde, zag ik vele zielen van levenden en doden, bekenden
en onbekenden, tallozen van de ene naar de andere wereld opstijgen, op die
lichtstraal die bekend is bij diegenen die verborgen wijsheid kennen.’
Tuinfeest is een parade van voorouders die mokkend door de verbeelding van
de hoofdpersoon sloffen. Klote is het, jood te zijn in Midden-Europa, en dan ook
nog in dialoog te moeten gaan met oom Arnold die al twintig jaar dood is. En die
verlossende lichtstraal komt natuurlijk ook niet. Geduld is geboden. Konrád behoorde
tot de kohanim, de nakomelingen van de priester Aäron. Hij wist waar hij het over
had, althans, dat zou hij moeten.
Oude verhalen smelten, ze nog een keer lezen, opnieuw een wandeling langs de
Donau maken, weten dat het telkens ander water is dat voorbij stroomt, terwijl de
rivier dezelfde is. De mysticus verliest zich graag in dit soort overpeinzingen, over
hoe de tijd voortschrijdt en toch weer niet, hoe de Donau langzaam verandert in
een stroom honing en versuikert zonder dat iemand het merkt - omdat iedereen
weet dat de tijd eigenlijk stil staat. Allemaal paradoxen waar de analyticus geen weg
mee weet, maar waarvan donkerbruine stemmen beweren dat het wijsheid is.
Konrád over architectuur, teruggrijpend op zijn lezing van de dag ervoor: ‘Ach, er
zijn al zoveel mensen die zich met systematische analyse

Passionate. Jaargang 5

67
bezig houden. Je moet mijn tekst als literatuur beschouwen. Ik houd er nu eenmaal
van om van de hak op de tak te springen. Ik heb niks tegen systematische analyses,
maar het tegenovergestelde is ook nodig.’
Konrád was een socioloog van de grote stad, wist ik. Deze man kende steden en
de manier waarop ze verhalen vertelden. Hij hield van Boedapest, vertelde hij me,
hoewel hij niet veel op had met de eclectische stijl van het fin de siècle die de stad
domineert. Ik knikte.
's Avonds zou ik nog eens de passage over de ideale stad opzoeken in De
stedebouwer, dat net zo goed De staatsman had kunnen heten. Het bleek een zin
die zich uitstrekte over twee volle bladzijden. Hij begon zo: ‘Ik droom van een stad
waar daden veranderingen teweeg brengen, waar ik recht heb op mijn omgeving,
waar ik er niet voor haar ben, maar zij mij het hof maakt en er alleen over mij beslist
kan worden door een compromis met me te sluiten (...)’
Kun je verliefd worden op een boek, een stad - zoals de rabbi verliefd werd op
God, een abstractum dat alles in zich heeft wat je je ooit gewenst hebt? Mag je
verlangen dat de liefde wederzijds is?
Voorstel van de rabbi: laten we de systematische analyse aan anderen overlaten.
Er zijn toch geen woorden voor. Stel je voor dat je het leven van een stad wilt delen,
in hetzelfde tempo. Wat, wil je nu al zoenen? We kennen elkaar pas een half
mensenleven. Je bent als water dat voorbijraast, probeer je toch meer te gedragen
als honing die wil blijven hangen. Als je zoveel omgang hebt met tijdloze
monumenten, krijg je vanzelf de behoefte er zelf ook een te worden, een bronzen
standbeeld, mens in het tempo van de stad.
Mijn tafelgenoot hield even stil, staarde langs me de ruimte in, alsof zijn gedachten
afdreven. Ik wachtte eerbiedig. Zeg nog wat mooie woorden voor in mijn artikel.
Maar die stem kan ik nooit overbrengen.
Jaren later, tijdens het lezen van De stenen klok, na Melinda en Dragomán het
tweede vervolg op Tuinfeest, bekroop me het gevoel dat de versuikering bij György
Konrád aan het intreden was. Het was nog altijd dezelfde monumentale zinsbouwstijl,
maar ik las vooral herhalingen van eerder. De opmerkingen waren zo langzaam (of
de tijd ging zo snel) dat ik moeite had hen te ontcijferen, alsof ik luisterde naar een
plaat die op het verkeerde toerental werd afgedraaid.
Konrád is erin geslaagd zichzelf stil te zetten, constateerde ik. Hij is definitief een
monument geworden. Zelfde gezicht, zelfde bril, zelfde blik, zelfde stijl, zelfde
woorden, zelfde verhaal, steeds dezelfde boodschap herhalend, zoals de rabbi deed
na zijn visioen op de nieuwjaarsdag, alsof die ene absurde omstandigheid telkens
opnieuw uitgelegd diende te worden, in de hoop dat de talloze zielen van levenden
en doden dan eindelijk die heldere lichtflits gewaar zullen worden. Konrád is klaar,
dacht ik, hij wacht tot iemand hem op zijn beurt komt smelten. Ik vroeg me af hoe
het met zijn stem ging.
Het gesprek was afgelopen. György Konrád zag er nog steeds vermoeid uit en ik
voelde me schuldig. Hij moest straks met het vliegtuig naar Frankfurt, naar de
Buchmesse. Hij stak een sigaret op. Een tevreden brom. De rook haalde zijn
afscheidswoorden nog wat verder naar beneden. Ik keek hem na terwijl hij de trap
op drentelde. Ik dacht: als zijn stem nog verder zakt, kan ik hem niet meer horen.
Christian Jongeneel
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ten slotte
Het is nog altijd wachten op de eerste echt geslaagde Nederlandse voetbalroman.
In artistieke kringen mag je tegenwoordig van voetbal houden - zelfs tijdens Poetry
International verhuizen ze ervoor naar het dichtstbijzijnde café, zo merkte ik onlangs
ter plekke. Toch dringt voetbal nog nauwelijks door tot het werk van Nederlandse
prozaschrijvers. Ook de oprichting van het literaire voetbaltijdschrift Hard Gras,
enkele jaren geleden, heeft hier geen verandering in gebracht. Hard Gras wordt
immers steevast gevuld met essays, gedichten, en een enkele strip. Het schrijven
over voetbal blijft in Nederland grotendeels voorbehouden aan de journalistiek.
Dit voorjaar is er echter een roman over voetbal verschenen, waarover bovendien
het nodige te doen is geweest. De advocaten van Patrick Kluivert dreigden met
gerechtelijke stappen indien De fantastische Boris Engel uitgegeven zou worden.
De auteur, Jan Tetteroo (pseudoniem voor het duo Jacques Hendrikx en Hans
Münstermann) werd genoodzaakt een verantwoording in het boek op te nemen: ‘Dit
boek... is grotendeels verzonnen.’
Over dit laatste valt te twisten. De fantastische Boris Engel gaat over een jonge
spits van Ajax die van snelle auto's houdt, regelmatig te hard rijdt, en voor de
zoveelste keer in het nieuws komt als hij met twee vrienden een meisje, opgepikt
in een discotheek, verkracht zou hebben. Dit alles in het voetbalseizoen '96-'97,
waarin Ajax een crisis doormaakt, Louis van Gaal zijn vertrek aankondigt, de jonge
voetballer in ieder stadion wordt uitgejouwd en tenslotte naar Milaan verhuist.
Verbloemd is er, kortom, bijzonder weinig. Patrick Kluivert heet in de roman Boris
Engel en heeft niet een Surinaamse maar een Limburgse moeder; dat zijn zo'n
beetje de verschillen.
De fantastische Boris Engel is geschreven vanuit het perspectief van Jessica
Rodermond, een gerespecteerde journaliste die zich laat overhalen om voor een
pulpblad een voetbalcolumn te gaan schrijven. Ze stelt zich daarbij ten doel zodanig
over voetbal te schrijven, dat het ook voor vrouwen interessant wordt. Het pulpblad
kan op die manier een geheel nieuw lezerspubliek aanboren. Rodermond gaat te
rade bij haar vriendinnen: waarover zou de column moeten gaan? Steeds is hun
reactie hetzelfde: van voetbal houden ze eigenlijk niet, maar over Boris Engel - op
dat moment in een schandaal verwikkeld - zouden ze wel alles willen weten.
Rodermond merkt dat ze zelf ook razend nieuwsgierig wordt. Boris Engel is het
ideale onderwerp voor haar column.
De keuze voor een dergelijk gezichtspunt is op zich prima, maar het gevolg is dat
De fantastische Boris Engel niet werkelijk over voetbal gaat. Hoe
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precies de roman ook de lotgevallen van Ajax en Boris Engel gedurende een seizoen
volgt, wat er op het voetbalveld gebeurt komt nauwelijks aan de orde. Rodermond,
en de lezeressen die ze in steeds grotere getale weet te bereiken, zijn alleen
geïnteresseerd in het psychologisch duiden van Boris Engel en iedereen die met
de verkrachtings-affaire samenhangt. Voetbal dient voor hen als middel om allerlei
vormen van menselijk gedrag te verklaren - het is een vereenvoudigde afspiegeling
van de werkelijkheid.
In de roman is er dan ook een passende, geruststellende uitleg bij iedere
gebeurtenis. Boris Engel is een echte spits, en dat zijn nu eenmaal onberekenbare
zenuwlijders die ook in het echte leven regelmatig grenzen overschrijden - ‘Romario,
Maradona, Engel, allemaal brokkenmakers.’ Het meisje dat verkracht wordt heeft
zich gewillig laten meenemen, omdat ze een rotleven heeft en de glamour van
voetbal haar helpt dit te vergeten. Rodermond is gefascineerd door Engel omdat
ook zij in haar privéleven met een schuldgevoel worstelt - hoe gaat een beroemd
voetballer met iets dergelijks om? Engel toont geen werkelijk berouw omdat een
spits zich nu eenmaal alleen met doelpunten kan uitdrukken. Enzovoort enzovoort.
Het gevolg is een vlakke roman waarin alles netjes op zijn plaats valt. Aan de
hand van voetbal wordt het leven verklaard, terwijl het omgekeerde juist veel
interessanter zou zijn. Liefde voor voetbal, of zelfs maar kennis ervan, spreekt er
nauwelijks uit. De auteurs hebben slechts handig ingespeeld op de affaire Kluivert,
er een mooie aanleiding in gezien om iets te zeggen over de wereld van nu. Voetbal,
zo zeggen de auteurs in een interview met De Volkskrant, is ‘een metafoor voor de
hele maatschappelijke situatie van dit moment.’ Voetbal is blijkbaar alleen interessant
als het iets betekent. We spreken tenslotte over een roman. Vandaar dat typisch
literaire middelen als zingeving en het gebruik van metaforen aan voetbal worden
toegevoegd. En dat wringt.
Het kan gelukkig ook anders. De Engelse journalist Nick Hornby schreef enkele
jaren geleden een non-fictie boek over zijn liefde voor de Londense club Arsenal,
Fever pitch. Arsenal was in de dagen van vóór Bergkamp en Overmars niet bepaald
het toonbeeld van opwindend voetbal, maar Hornby betoogt dat er voor een
voetbalfan weinig te kiezen valt. Je ontdekt op een dag gewoonweg dat je fan bent
van een bepaalde club. En met vermaak heeft dat weinig te maken. Met
goedmoedige spot beschrijft hij de verbazing die hij voelde toen hij als jongen voor
het eerst Highbury, het stadion van Arsenal, betrad. Op de gezichten van de
Arsenalfans was geen plezier te lezen, maar woede, verontwaardiging, en tenslotte
bittere berusting. Ze riepen verwensingen naar de spelers, of beklaagden zich
onderling over het belabberde spel van hun club. Zo was het toen, en zo zou het
bijna altijd blijven op Highbury. Maar ook Hornby, net als al die anderen, leerde
ermee leven Arsenalfan te zijn.
Net als Jan Tetteroo heeft Hornby zich afgevraagd of voetbal een metafoor voor
het leven is. Lange tijd spiegelde hij het grauwe voetbal van Arsenal aan de
onzekerheid en richtingloosheid van zijn persoonlijke leven. Dáárom is het mijn club,
hield hij zichzelf voor. Maar op het moment dat een zeldzaam glorieuze wedstrijd
van Arsenal hem op onverklaarbare wijze uit een jarenlange depressie hielp, besefte
hij dat voetbal niet een afspiegeling is van de wereld, maar een wereld op zich.
‘Klagen over saai voetbal is net zoiets als klagen over het trieste einde van King
Lear: het betekent dat je er helemaal naast zit... voetbal is een alternatief universum,
serieus en vol zorgen net als werk, met hoop en teleurstelling en incidentele
blijdschap.’
Het was een bevrijdend inzicht voor Hornby. Hij besefte dat hij zijn eigen identiteit
had, die los stond van de identiteit van Arsenal. Daardoor is hij ook in staat zo
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aanstekelijk over voetbal te schrijven. Zijn boek staat vol met het absurde,
dwangmatig gedrag van de fan die geen wedstrijd missen kan. Die er de trouwerijen
van zijn vrienden voor overslaat, geen oog heeft voor zijn flauwvallende vrouw naast
hem op de tribune, en zich in zijn bijgelovigheid druk maakt of hij terwille van zijn
club wel de juiste kleur sokken heeft aangetrokken. Maar tegelijkertijd kan hij er
afstand van nemen en voetbal beschrijven als het spelletje dat het is. Hij heeft geen
enkele behoefte om door voetbal het leven beter te leren begrijpen. Hornby beschrijft
minutieus alle eigenaardigheden op en rond het voetbalveld, en laat het daarbij.
Het is voldoende om de verdichting te bereiken die zijn boek boven een
krantenverslag doet uitstijgen.
In de Angelsaksische cultuur, vooral door pionierswerk in de Verenigde Staten,
zijn de grenzen tussen literatuur en journalistiek gedurende de afgelopen vier, vijf
decennia sterk vervaagd. Hornby's boek is er een goed voorbeeld van. Juist door
af te zien van de literaire conventies die Tetteroo gebruikt, schetst Hornby een veel
overtuigender beeld van voetbal. Terwijl hij de betekenisloosheid van voetbal
aanvaardt, is dat voor een romancier als Tetteroo nog altijd taboe. Daar komt bij
dat pogingen zoals die van Tetteroo in ons taalgebied nog altijd zeer schaars zijn.
In Nederland valt aan de grenzen tussen journalistiek en literatuur blijkbaar nog wel
wat te tornen.
Erik Brus
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over de medewerkers
Thomas van Aalten ('78) is momenteel bezig aan een filmscript (Vleestomaten)
voor Martin Koolhoven, een toneelstuk (Peepshow van de dood, samen met Harm
Hopman) en een verhalenbundel (Pin Up). Helaas lijkt zijn kitschrockband Glass
voorgoed opgeheven. Zijn verhalen verschenen in Passionate en Zoetermeer.
Cláudia Ahimsa - zie p. 51
Gro Dahle - zie p. 15
Serge van Duijnhoven ('70) schreef o.a. de roman Dichters dansen niet (1995)
over de oprichting van Millennium, het tijdschrift waarvan hij nog steeds redacteur
is. Momenteel werkt hij aan Boulevard oktoberrevolutie, over een Nederlandse
oorlogscorrespondent die naar Bosnië reist en steeds dieper wegzakt in het moeras
der redeloosheid. Deze roman zal in 1999 bij De Bezige Bij verschijnen. Van
Duijnhoven treedt als dichter regelmatig samen op met techno-DJ's, zoals DJ Dano.
Arnold Jansen op de Haar ('62) studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie,
en was beroepsofficier bij de luchtmobiele brigade waarmee hij in 1994 naar Bosnië
werd uitgezonden. In februari 1995 verliet hij de krijgsmacht om zich volledig te
wijden aan de literatuur. Hij publiceerde o.a. in Maatstaf en Zoetermeer, en werkt
momenteel aan zijn debuutroman.
Janke Klok ('55) is universitair docent bij de afdeling Scandinavistiek van de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij vertaalde uit het Noors in het Nederlands werk van
o.a. Dag Solstad, Amalie Skram, Jostein Gaarder, Liv Køltzow en Kjell Askildsen.
Zij redigeerde verschillende bundels met Scandinavische verhalen, en is redacteur
van de Scandinavian Newsletter - a literary and cultural magazine.
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Cornelis Krul ('67) is barman in een Rotterdams bejaardentehuis, alwaar de omzet
van advocaat met slagroom zelfs die van jonge jenever overtreft. In een vorig leven
studeerde hij geschiedenis. In een volgend leven hoopt hij zelf geschiedenis te
schrijven. In dit leven is hij werkzaam als tekstschrijver en freelance journalist.
Jeroen Mettes ('78) ambieert de kloof tussen high en low culture weer een flink
stuk te verwijden. Hetzelfde is hij van plan met de generatie- en alle andere kloven.
Hij publiceerde o.a. in Mosselvocht en Zoetermeer. Mettes studeert filosofie in
Utrecht.
Anne Ruijter ('79) is eerstejaars studente Vrije Kunst aan de Hogeschool voor de
Kunsten te Arnhem. Met haar fotografie wil ze geen gemanipuleerd beeld van de
werkelijkheid weergeven, maar deze tonen zoals wij die zien. De portretten van de
Poetry-dichters in dit nummer vormen haar debuut als fotografe in een tijdschrift.
Joeke Stoeckart ('74) studeert Mixed Media aan de Academie voor Beeldende
Kunsten te Rotterdam. Sinds kort is zij beeldredacteur voor Passionate, en zij
debuteert met de in dit nummer geplaatste foto's in een tijdschrift. Naast fotografie
houdt vooral haar verliefdheid haar bezig.
Peter Swanborn ('63) debuteerde onlangs als dichter met de bundel Tot de Dood
op Zee. Hij is als literair medewerker verbonden aan de Volkskrant. Zijn poëzie en
artikelen over poëzie zijn verschenen in De Gids, de Poëziekrant, Bzzlletin,
Parmentier en Tortuca. Momenteel wordt een aantal van zijn gedichten in het
Perzisch vertaald.
Kees Versteeg ('59) trad onlangs in dienst van Stichting Passionate. In zijn werk
voor de stichting houdt hij zich vooral bezig met het archiveren van het beruchte
verleden van Passionate. Daarnaast zal de stichting ongetwijfeld binnenkort een
beroep doen op zijn kwaliteiten als meester in de rechten om de op stapel staande
bezwaarprocedures tot een goed einde te brengen.
August Willemsen ('36) is bekend als vertaler van Portugese en Braziliaanse
literatuur. In zijn autobiografische boek De Val (1991) schreef hij openhartig over
zijn alcoholverslaving en zijn verblijf in een revalidatiekliniek. Voor het onlangs
verschenen Vrienden, vreemden, vrouwen heeft hij dagboekaantekeningen uit de
periode 1956-1964 verzameld en bewerkt. In 1996 emigreerde hij naar Australië.
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Moderne mensen houden zich aan de zeden van de dag.
©

Kees Versteeg
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In den beginne
Ondanks het matige weer was het een mooie zomer. Die kon dan ook niet
meer stuk toen op 28 mei bekend werd gemaakt dat Rotterdam in 2001 Culturele
Hoofdstad van Europa is. Door degenen die zich daarvoor de afgelopen jaren
hebben ingezet is een grote prestatie geleverd: ondanks de meelijwekkende
politieke spelletjes van de Europese Unie is men erin geslaagd de felbegeerde
titel voor een jaar naar Rotterdam te halen. Dat de titel weliswaar met Porto
moet worden gedeeld mag de pret nauwelijks drukken. Bovendien weet iedere
creatieve instantie daar wel een mouw aan te passen.
Verheugend was ook de inhoud van het persbericht dat de gemeente Rotterdam
naar aanleiding van de bekendmaking opstelde. Zo deelde ze het volgende mede:
‘Een ander punt van aandacht is de aansluiting tussen de gevestigde cultuur en
nieuwe generaties. Om die aansluiting te vinden is het vanzelfsprekend dat de jeugd
en jongerencultuur een centraal thema is in de programmering van het evenement.’
Een fraaie ambitie die je als jonge organisatie, met veel jonge medewerkers en
jongeren als je belangrijkste doelgroep, alleen maar kunt toejuichen. Tegelijkertijd
roept het echter ook de vraag op hoe Hans Kombrink, wethouder Kunstzaken, dit
meent te kunnen realiseren. De ervaring leert dat de gevestigde cultuur en die van
de jongeren strikt gescheiden zijn, ondanks incidentele pogingen de twee in contact
te brengen.
De zwakte van het huidige cultuurbeleid in Rotterdam is dat dit volkomen
geïsoleerd is van het uitgaansleven. In deze beperkte benadering van de cultuur
doet zich de verouderde opvatting van een generatie voelen dat cultuur gelijk staat
met het zingeven aan het persoonlijke bestaan. Men bezoekt een theater en na
afloop wordt er in een dodelijk saai en uiterst correct etablissement in het beste
geval nog wat nagebabbeld en in het slechtste over de betekenis van de voorstelling
gediscussieerd. Voor een nieuwe generatie cultuurliefhebbers is amusement echter
minstens zo belangrijk als zingeving. Cultuuruitingen zijn er niet alleen om je bestaan
een plaats in de wereld te geven, maar dienen ook, of juist, ter vermaak. Kunst is
bevrijd van haar moralistische ondertoon. Goddank zou ik zeggen.
Die nieuwe benadering van de kunst heeft er niet toe geleid dat jongeren zich
volledig afwenden van de gevestigde cultuur. Integendeel, velen weten de instellingen
te vinden waar deze zich manifesteert. Er is echter een groot verschil aan te wijzen
met het uitgaansgedrag van de vorige generaties. Na bijvoorbeeld een moderne
versie van één van Shakespeare's toneelstukken in de Schouwburg te hebben
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bezocht, heeft een grote groep jongeren geen behoefte aan oeverloze discussies
over de diepere betekenis van de voorstelling of het politiek correcte gedrag van
de regisseur. Wat men wil is uitgaan, dansen, drinken, roken, versieren, en al datgene
waaraan men plezier beleeft.
Wie dit uitgaansgedrag vergelijkt met het huidige cultuurbeleid van de gemeente
Rotterdam kan niet anders concluderen dan dat het integreren van een nieuwe
generatie tot mislukken gedoemd is. Het is namelijk zo dat er naast een stimulerend
cultuurbeleid een repressief horecabeleid gevoerd wordt. Zo zijn de sluitingstijden
van de horecagelegenheden verscherpt en is een aantal cafés gesloten. Voor veel
van die cafés waren hier zeer plausibele redenen aan te voeren en niemand in de
stad zal er om treuren dat er zaken gesloten zijn waar voorheen in harddrugs werd
gehandeld, de criminaliteit floreerde en waar de onveiligheid zich tot de directe
omgeving uitstrekte.
Maar dit repressieve beleid heeft er tevens toe geleid dat de ‘schone’ of ‘culturele’
horeca aan banden is gelegd. Er bestaan in Rotterdam talloze cafés waar nooit iets
onoorbaars gebeurt, maar die wel met de strakke regelgeving geconfronteerd
worden. Een schrijnend voorbeeld is de keer dat ik om 1 uur 's nachts werd verzocht
om jazzcafé Dizzy te verlaten aangezien de politie streng aan het controleren was.
Terwijl het breken van drie bierglazen op 15 juni 1992 het ergste is wat er de
afgelopen tien jaar in Dizzy gebeurd is. Nog pijnlijker zijn de maandagavonden
waarop na enen de avondklok lijkt te zijn ingegaan. Bevriende buitenlanders die
een avondje stappen in Rotterdam in gedachten hadden bezorgden mij ooit het
schaamrood op de kaken toen ik ze op zo'n avond door de Rotterdamse metropool
zou leiden. Na een half uurtje zoeken naar een leuke gelegenheid die nog open
was besloten ze de nachttrein naar Amsterdam te nemen omdat daar nog wel
genoeg te beleven was. En gelijk hadden ze. Stelt u zich eens voor wanneer in 2001
al die buitenlanders de bruisende cultuurstad Rotterdam komen bezoeken en ze 's
nachts door de lege straten zwerven op zoek naar enig vertier. Een bezoek aan
Oostenrijk zou niet erger kunnen zijn.
Behalve door het samenvoegen van het horeca- en het cultuurbeleid kunnen de
jongeren alleen maar aansluiting bij de gevestigde cultuur krijgen indien er niet
alleen activiteiten vóór maar ook dóór jongeren worden georganiseerd. Tijdens een
onlangs gehouden bijeenkomst over jongeren en cultuur in HAL 4 suggereerde de
leeftijd van het panel dat vooral het eerste het geval zal zijn. Tijdens deze bijeenkomst
werd Kees Weeda, hoofd culturele zaken van de gemeente Rotterdam, gevraagd
welke personen in de organisatie Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 zitting zouden
nemen. Vervolgens vroeg Weeda welke personen in de zaal onder de 25 jaar waren.
De vijf aanwezigen die hun hand opstaken moesten volgens een ironische Weeda
dan maar de organisatie voor hun rekening nemen. In hoeverre die belofte wordt
waargemaakt moet afgewacht worden, maar gezien het voornemen van de gemeente
zou enige invloed van jongeren op de organisatie wenselijk zijn.
Niet dat jongeren de aangewezen groep zijn om de organisatie op zich te nemen.
Ze missen de bestuurlijke ervaring om zo'n groot evenement tot een succes te
brengen. Maar daarnaast ontbreekt het de vertegenwoordigers uit de gevestigde
cultuur aan affiniteit met de belevingswereld van jongeren. Een treffend voorbeeld
hiervan is de graffiti die men overal in de stad aantreft. Voor de gevestigde orde
wordt deze uiting van de jongerencultuur alleen als overlast gedefinieerd, die zo
goed mogelijk bestreden moet worden. Dat er naast ongewenste graffiti ook prachtige
kunstwerken worden gemaakt gaat aan deze groep geheel voorbij.
Onlangs studeerde de voorzitter van de podium-commissie van Passionate,
Francy Derks, af als Vrijetijdskundige. In haar scriptie Geen Daden Maar Woorden
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'98; een verslag van een literair festival voor jongeren pleit zij voor een sleutelrol
van een intermediair die enerzijds genoeg affiniteit met het publiek heeft en anderzijds
over voldoende kennis en ervaring beschikt. Een intermediair kan de door de
gemeente Rotterdam gewenste aansluiting tot stand brengen door met het ene
been in de jongerencultuur en met het andere in de gevestigde cultuur te staan.
Ten slotte zou het mooi zijn indien het culturele evenement in 2001 een
meerwaarde voor een nieuwe generatie Rotterdammers heeft. Zo zouden er meer
jongeren kunnen doorstromen naar sleutelposities in de culturele sector. De stad
beschikt over opleidingen als Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam en Vrijetijdskunde aan de HR&O, maar het komt te vaak voor
dat directeuren en de bekleders van andere belangrijke functies van buitenaf worden
aangetrokken. Niet dat deze personen niet capabel genoeg zijn, of dat er een soort
voorrangsbeleid gevoerd moet worden, maar een natuurlijke doorstroming is
noodzakelijk om het culturele leven ook in de avonduren een gezicht te geven.
Daarom is het van belang dat de nieuwe generatie voldoende kansen krijgt. Jongeren
zullen dan vaker besluiten om na hun studie in de stad te blijven wonen. En alleen
zij kunnen Het Nieuwe Rotterdam verder gestalte geven.
Giel van Strien
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Please listen to my demo
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Een fragment uit Phenomenon, de autobiografie van LL Cool J, die in
september in Nederlandse vertaling (isbn 90 5000) verschijnt bij
uitgeverij Vassallucci.
Wanneer ik in de weekeinden naar het huis van mijn grootouders ging, draaide mijn
grootvader z'n jazzplaten met de volumeknop helemaal open. Miles Davis, Wes
Montgomery, Richard Groove Holmes en Freddie Hubbard wisselden elkaar in snel
tempo af in Huize Griffith. Als kind stoorde ik me eraan, maar nu hield ik van al die
jazzplaten. Ik luisterde zelfs af en toe naar de Beatles, de Rolling Stones en zelfs
naar de Smothers Brothers. (Kun je je dat voorstellen?) Nou, het is waar, ik was
bezig om allerlei soorten muziek te leren waarderen. Ik verkoos sommige genres
boven andere, maar ik kon herkennen wat goed was en wat minder goed was.
Om af en toe eens lekker te kunnen lachen probeerde ik thuis stiekem naar Richard
Pryor te kijken als mijn moeder er niet was. Ik moest altijd erg lachen om Homeboy.
Ik hield van zijn Mudbone-stijl en zijn ronduit hilarische grappen. Een van zijn grappen
ging over een tam aapje, een kandelaar en een vrouwtjesaapje en... tja, alle grappen
van Richard eindigen dubbelzinnig.
Richard was knettergek. De volgende dag op school vertelde ik zijn grappen aan
m'n klasgenootjes. (Ik zou willen dat ik er hier een paar zou kunnen vertellen, maar
het vroege werk - zijn beste grappen - zijn daar net iets te obsceen voor.)
Van alle verschillende soorten muziek was het de r&b waarin ik ontdekte waar
echte liefde over ging, het soort liefde dat ik thuis niet ontving. Een nummer dat er
uitsprong heette ‘Brandy’. Die jongen miste Brandy echt en ik kon me daar wel iets
bij voorstellen. Ik lag wel eens op de vloer van de huiskamer naar het nummer te
luisteren en dan miste ik mijn grootmoeder en mijn grootvader. Later kwam ik erachter
dat het allemaal verzonnen was en dat Brandy een hond of zoiets dergelijks was.
Maar dat was destijds niet belangrijk voor me, ik voelde de spirit die van het nummer
uitging.
Ondertussen groeide rap steeds meer uit tot een volwassen muziekgenre en
langzaam maar zeker raakte ik eraan verslaafd. Bij mij in de buurt in Queens, en
zelfs in Long Island, circuleerden heel wat underground raptapes, en ik beluisterde
ze allemaal: Kurtis Blow, Grandmaster Flash and the Furious Five en natuurlijk
Sugar Hill Gang. En met elke nieuwe groep die ik beluisterde voelde ik me dieper
en dieper betrokken bij rap en nestelde rap zich tegelijkertijd dieper en dieper in
mijn wezen. Het was een ontsnapping naar een fantasiewereld, de beelden waren
zo levendig en zo veel beter dan het echte leven dat ik leidde. Ik was gewoon
gehypnotiseerd. Er school kracht in deze muziek, en het betoverde mij op een manier
waar ik nooit meer afstand van heb kunnen nemen. Rap sprak mij aan en in rap
vond ik mezelf en de macht van mijn stem. Voor mij was rap een manier om te
ontsnappen aan de hel waarin ik leefde.
Ik schat dat ik zo rond mijn negende begon te rappen met kinderen bij mij uit de
buurt op Long Island, zo rond de tijd dat Kenny en ik teksten begonnen te schrijven
in de achtertuin van de McCulloughs. Ik besteedde al geruime tijd meer aandacht
aan het schrijven van mijn teksten dan aan het maken van mijn huiswerk.
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Tegen de tijd dat ik dertien was stond ik te springen om naar buiten te treden in het
underground rapcircuit, waar voor mijn tijd mensen als Luvbug Starski beroemd
waren geworden. En boven alles wist ik zeker dat ik platen wilde maken. Dus bracht
ik het grootste gedeelte van mijn tijd door in de kelder met het maken van tapes. Ik
was vastbesloten om gehoord te worden.
Jay Philpot was een van de populairste dj's in mijn buurt. Er waren er nog meer,
zoals de Disco Twins die bekend waren in heel Queens, en de Albino Twins, maar
Jay was dé man op Farmer Boulevard. Voor mij en voor zowat alle andere kids in
de buurt was hij als een grote broer. Hij had de meest uitgebreide installatie die je
kon krijgen, met enorme speakers, de beste draaitafels, en het nieuwste mengpaneel.
Verschillende gevestigde en aankomende dj's uit de buurt waren bijeengekomen ze noemden zichzelf de Ebony Sounds - en droegen allemaal hun deel bij om de
apparatuur te kopen, maar het werd in Jay's huis neergezet, omdat er geen twijfel
mogelijk was: Jay was de man die het voor het zeggen had. Als Jay achter de
draaitafels ging staan, wist hij wat hij deed. De manier waarop hij scratchte, mixte
en de bass gebruikte - ongelofelijk. Je kon de vibes helemaal tot aan Ilion Avenue
voelen en waar hij ook heen ging, altijd kwamen er mensen op af.
Ik wilde de microfoon grijpen en had zo'n ontzettende zin om over z'n beats heen
te rappen dat ik bijna gek werd. De hele zomer smeekte ik Jay om me alsjeblieft
een kans te geven met de microfoon, maar hij keek me aan alsof ik een snotneus
was. Zijn antwoord was steevast: ‘Misschien volgend jaar, jongen.’ Maar ik kon niet
wachten tot volgend jaar, op je dertiende lijkt ‘volgend jaar’ wel een eeuwigheid. Ik
was al twee jaar bezig met oefenen en met tekstschrijven, wat mij betrof was ik er
klaar voor.
Uiteindelijk wist ik hem tegen het einde van de zomer over te halen. Hij was bezig
met het opzetten van een straatfeest op 113th Avenue en nam me met hem mee.
Ze installeerden de apparatuur en mijn vingers gingen jeuken, zo graag wilde ik de
microfoon grijpen en mijn gang gaan. Maar er waren technische problemen. Er was
sprake van kortsluiting en ze kregen hun apparatuur niet aan de praat. Het geluid
aan de andere kant van de straat, bij een concurrerende groep dj's, werkte echter
wel. Ik stak de straat over en vroeg hen of ik m'n gang kon gaan. Ze overhandigden
me de microfoon.
‘Good Times’ gemixt met ‘Dance to the Drummer Beat’ galmde uit de Cerwin
Vega-speakers. De jongen achter de draaitafels scratchte een paar dope beats.
Toen keek hij mijn kant op. Ik was aan de beurt. Ik liet de teksten horen die ik had
gerepeteerd in mijn slaapkamer, en die ik keer op keer op school in gedachten had
gerapt terwijl ik eigenlijk aandachtig had moeten luisteren naar Miss Berberman.
Ik rapte. Mensen keken naar me en stopten met waar ze mee bezig waren. Zelfs
Jay moest even pauzeren om zich ervan te overtuigen dat ik het was. Ik liet het er
allemaal uitrollen, het liep gewoon lekker.
Toen ik riep: ‘Throw your hands in the air,’ gebeurde dat ook, en toen ik riep:
‘Somebody scream!’ lichtte de hele straat op met hoge gilletjes van de dames. Vanaf
dat moment wist ik dat ik een aandachtig publiek had. Na m'n optreden schold Jay
me uit voor verrader. Ik werd verondersteld aan zijn kant van de straat de show te
stelen. Maar ik was ongeduldig. Er stond een hele menigte te wachten om compleet
uit z'n dak te gaan en ik kon niet wachten tot hij en zijn crew erachter waren wat er
mis was met hun apparatuur. Ik was te jong om te begrijpen dat het politiek gezien
niet ver-
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standig is om je eigen kamp te verlaten en op te treden bij de concurrent. Maar het
kon me niet schelen, ik was gewoon ongeduldig, en die jongens hadden zich bereid
getoond om mij een kans te geven.
Maar ondanks het feit dat Jay pissig was, wist ik dat hij het onvoorstelbaar vond
dat dit kleine jochie daadwerkelijk talent had. En Jay was niet snel onder de indruk.
Het was een beer van een kerel, woog meer dan 100 kilo en liet zich niet gemakkelijk
voor de gek houden. Hij was kampioen zwaargewicht worstelen van de staat en
later zou hij een beurs voor de Universiteit van Syracuse winnen. Hij wilde leraar
worden, en was daar bloedserieus over.
Hij was ook degene in de buurt die altijd tussenbeide kwam bij vechtpartijen. (Niet
dat hij zelf nooit vocht.) Zo had ik eens mot met een jongen die zojuist vanuit Brooklyn
bij ons in de straat was komen wonen. Het joch wilde met mij vechten omdat hij
vond dat hij mij aankon. Ik had vroeger een heel onschuldig gezicht en het heeft
best wel lang geduurd voordat ik baardgroei kreeg. Ik had vroeger ook nog niet de
omvang die ik nu heb. Jongens probeerden me altijd uit te dagen, omdat ik er niet
uitzag als een zware jongen. Grote vergissing. Deze jongen was er ook zo een. Hij
was klein en gedrongen en ik was tamelijk lang en erg dun. Hij was zo klein dat het
me niet lukte om hem te raken en hij was te klein om mij te raken. Dus stonden we
daar op straat, zonder enig resultaat naar elkaar uit te halen - we zagen er belachelijk
uit. Op dat moment kwamen zijn familieleden een voor een te voorschijn en deden
alsof ze ertussen wilden springen om hem te helpen. Het leek wel alsof er elfhonderd
van die lui in dat kleine huisje woonden, alsof ze met z'n allen in een telefooncel
gepropt waren.
Jay sprong er middenin en vertelde hen dat het een man tot man gevecht moest
blijven. Toen trok hij zijn riem uit zijn Lee-jeans en riep dat als ook maar iemand het
in z'n hoofd zou halen om zich er mee te bemoeien, hij die persoon z'n kont bont
en blauw zou slaan met de gesp van zijn riem. Niemand bemoeide zich ermee.
Opgefokt als ik was probeerde ik zelfs een keer met Jay te vechten. We waren
samen op tournee in Philadelphia en verbleven in een hotel op het vliegveld. Ik
dacht dat hij me om iets uitlachte - ik kon toen niet veel hebben - en ik sprong boven
op hem. Met slechts een hand drukte hij me vast tegen het bed. (Ik durf te wedden
dat hem dat nu niet meer lukt.) Hij stond op, ik ging hem achterna en hij rende de
badkamer in en deed de deur op slot. Ik was zo kwaad dat hij niet met me wilde
vechten dat ik tegen de badkamerdeur schopte en bonste. Achteraf mag ik blij zijn
dat Jay niet naar buiten kwam, anders had ik zeker een pak slaag gekregen.
Na dat eerste fantastische optreden op dat straatfeest op 113th Avenue begon
Jay me echter overal mee naar toe te nemen. Meestal kwam hij naar ons huis en
vroeg mijn moeder of mijn grootmoeder toestemming om me mee te nemen naar
een feest om samen met hem te werken. Al verdienden we af en toe wel vijftig dollar,
ik zou het ook voor niets hebben gedaan - enkel en alleen voor de aandacht. Ik
deed het voor mijn liefde voor muziek, het genot om de microfoon vast te houden
en te rappen. Tegen het begin van de winter had Jay de Universiteit van Syracuse
verlaten en had hij zich voor het City College ingeschreven. We begonnen om het
weekend op feesten op te treden.
Ik was nu veertien en helemaal into hiphop - ik wilde constant optreden. Ik hing
in tenten rond als de Brown Door, een under groundclub in Queens, luisterde naar
de nieuwste trends en probeerde me te vermaken. Ik kwam op parties, in kelders,
overal waar ik kon rappen en simpelweg de
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microfoon kon vasthouden.
Tegelijkertijd kocht en beluisterde ik elk stukje rap dat ik maar te pakken kon
krijgen. Ik begon zelfs te denken aan een platencontract. Ik ging naar platenzaken
en schreef van elke rapplaat die ze hadden het label op. Vervolgens stuurde ik een
tape naar alle afzonderlijke labels: CBS, Sugar Hill, Island, Tommy Boy, Electra,
Profile, Enjoy. Ik stelde me voor hoe een van hen me zou vastleggen en hoe ik een
grote ster zou worden. Maar nog geen twee weken later kwamen de eerste brieven
binnen. De meeste begonnen op dezelfde manier: ‘Bedankt voor uw interesse in
CBS Records, maar...’ Altijd die ‘maar...’
Binnen een paar maanden kreeg ik zo veel brieven met een ‘maar’ erin dat het
niet leuk meer was. In het begin waren mijn moeder en grootmoeder er om me te
troosten. Maar na een tijdje was ik zo gefrustreerd dat ik niet meer wilde dat ze
ervan af zouden weten. Dus begon ik de brieven te verstoppen, of ze gewoon weg
te gooien. Ze wisten waar ik mee bezig was, maar konden zich niet voorstellen waar
het zou eindigen.
Geen van de platenmaatschappijen voelde mijn kunst aan. De brieven bleven
binnenkomen. Soms kon ik wel huilen, maar dat deed ik niet. Als ik gehuild zou
hebben, had dat betekend dat mijn geest was gebroken en dan zou ik het hebben
opgegeven.
Ik kan me heel goed voorstellen wat jonge artiesten moeten doormaken, ze gaan
door een hel, net als iedereen die iets probeert te bereiken in het leven. Daarom
zal ik nooit een beginnende rapper negeren die om advies vraagt of die een tape
heeft waarvan hij wil dat ik die beluister. Ik heb me ook ooit in die situatie bevonden.
Ik weet hoe het voelt om afgewezen te worden - zeker als je weet dat je goed bent.
Dus op een dag zat ik op mijn kamer met alweer een opgefrommelde brief - ik
geloof van Sugar Hill - en ik was super-chagrijnig. Toen mijn ma naar boven kwam
zag ze me zo zitten en ik vertelde haar dat het geen zin meer had om verder te
gaan. Het leek alsof niemand me een kans wilde geven.
In die tijd gaf iedereen me valse hoop. Allereerst bleef Jay het maar hebben over
een neef van zijn vriend die werkte bij Electra en die voor ons een deal zou regelen.
Elke dag weer hetzelfde liedje, die neef van die vriend zou ons aan een deal helpen.
We wachten er nu nog steeds op.
Daarna pepte een vent, een zekere Sam Curry, me op. Hij was de producer
geweest van Hassaan and 711, een groep die een paar grote hits had gehad, eentje
daarvan heette ‘Living in the City’. Hij zei dat hij een deal kon regelen. Hij had zelfs
in een gesprek met mijn grootmoeder uitgelegd waar hij mee bezig was. Ik dacht
dat het ging gebeuren. Hij nam me met Hassaan de studio in om me een idee te
geven van wat ik zou gaan doen. En ik had weer nieuwe moed gekregen. Op een
avond zat ik in de Power Play-studio in Long Island City, Queens, en terwijl ze bezig
waren met de opnames, schreef ik een deel van ‘I Need a Beat’ - zo geïnspireerd
was ik.
Maar ook de Sam Curry-deal bleek een zeperd en ondertussen had ik genoeg
afwijzingen bij elkaar om een groot kampvuur te kunnen stoken. Ik was klaar om
het op te geven. Maar het was mijn moeder die me vertelde dat ik door moest gaan.
Ze besloot om haar bijdrage te leveren aan het vervullen van mijn droom en gebruikte
daarvoor het geld dat zij terug had gekregen van haar inkomstenbelasting - zo'n
zeshonderd dollar - en kocht een drumcomputer voor me. Ik weet hoe moeilijk het
toen was om dat geld daaraan uit te geven, maar die drumcomputer zou mijn leven
veranderen. Ik nam hem mee naar het huis van mijn maat Frankie, die we Finesse
noemden, nog zo'n brother die goed met draaitafels overweg
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kon. Hij had vette apparatuur en ik had hem nodig om te scratchen op ‘I Need a
Beat’.
Als ik er nu aan terugdenk heb ik veel waardering voor mijn familie. Het laat
gewoon zien hoe belangrijk de steun van je familie is. Ik bedoel, de hele tijd is mijn
familie er voor me geweest om dat kleine extra duwtje of die grote zet te geven, om
zeker te stellen dat ik mijn droom waar kon maken. Dat is wat je liefde noemt.
We wisten niet hoe we de computer moesten programmeren. Uiteindelijk deden
we het handmatig, we legden de beat vast op cassette en daarna, terwijl we de
cassette afspeelden, rapten we eroverheen en namen het geheel op op een andere
cassette. Nadat we de beat en de rap op band hadden staan, kroop Finesse achter
de draaitafels, begon te scratchen en boom, we hadden een demo. Hij was niet
geweldig, maar beter dan de andere plusminus vijftig tapes die ik had verstuurd.
Mijn laatste kans was een gozer die Rick Rubin heette. Hij studeerde aan de
Universiteit van New York, en kreeg steeds meer bekendheid als producer. Hij had
‘It's yours’ van T-La Rock en Jazzy J geproduceerd, een nogal grote raphit. Ik vond
de twelve-inch in de Record Explosion op Jamaica Avenue, schreef zijn naam en
adres over van de achterkant, en stuurde hem mijn nieuwe demo.
Toen ik niet meteen iets van hem hoorde, belde ik hem op. Hij had ook zijn
telefoonnummer op de achterkant van de twelve-inch gezet. Ik kan me het nummer
nog steeds herinneren: 212-420-4770. Ik belde hem iedere dag. Soms kreeg ik het
antwoordapparaat:
‘Dit is Rick, op dit moment is er niemand thuis. Laat een boodschap achter.’
Pieeeeep.
Toen ik de echte Rick eindelijk aan de lijn kreeg, verspilde ik mijn tijd niet met
formaliteiten als: ‘Hoi, mijn naam is Ladies Love Cool J, een hele mond vol, vind je
niet? Daarom heb ik het afgekort tot LL, maar nu even iets anders, ik heb je een
tape gestuurd.’ Maar ik kwam meteen ter zake: ‘Rick, heb je 'm gekregen?’ was het
enige wat ik zei. Elke dag belde ik hem op om te kijken of ie 'm had.
‘Rick, heb je de tape al gekregen?’
Hij zei dan: ‘Nog niet.’
‘Rick, heb je 'm?’
‘Nog niet.’
Wist ik veel dat mijn tape in zijn rommelige studentenkamer lag, ergens in een
grote doos vol tapes van alle andere wanna-be rappers.
LL Cool J

Vertaald door Emerald Beryl
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Drie adhesiebetuigingen aan een beproefd recept
(1)
Hoe men de klap vermicelli verwerkt blijft een kwestie van smaak
weldegelijk zíjn meisje, meisje!
ik diende mijn talen te kennen op het moment suprême dus niet
zijn stewardess in thermiek met zeebenen louter sterren-hotels
louter de pleisterplaats in kapitalen met hem aandoen
de jus kleurt rood van paprika, klinkt, dunkt me, meer dan
gepeperd genoeg om dit rugstuk te slijten, al schokte de uitbener astronomisch 'n miljoen voor vermiljoen in plaats van
vér, miss elli, brak ik nóg niet graag mijn tong op de vele
(toen en toen en toen met hem) genoten stracciatelli
zwaan kleef aan
mogelijk dat ik hier wat ál te bête refereer aan de mijnen
maar ik gun u als ieder ander natuurlijk van harte
úw nacht met hem onder de sterren, uw
ruimschoots genoten fellatioos
tis gauw genoeg!
er zijn er die coûte que coûte op chique gaan
er zijn er die kalligraferen ongemeen
fraai inelkaar gestoken gedichtjes van (trompe-l'oeil je móét
het ze nageven); ‘werkelijk 'n gedícht van een vergezicht!’
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(2)
Vlekkendief
met stip op 1 te tippen door uw vereniging
voor ál die met uw Vertrouwd Keurmerk Terecht gerenommeerden,
nét zo goed als voor ál die hiernaar hunkerende edoch
volstrekt naamloos zich werkelijk het schompes creërende
buitengemeen getalenteerd kunstzinnige én én moeders en
huisvrouwen
onder ons
volhard in het spreuken sparen
motto's éta-, aforismen véntileren
laat men ons heel a.u.b. deze spaarzame lichtpuntjes in ons
bestaan niet óók noggus vies tegen maken (van ons hart geen
moordkuil).
Laat u NO WAY iets aanpraten, neem van mij aan!:
niet te moeilijk!
zowel u als Het Milieu: beiden!
zijn weldégelijk 't beste af met die witwasser
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(3)
Professioneel
als aarsmade
ieder pijntje binnenkruipen op
bordeelslippers een leven binnensluipen
aan ongewassen spullen ruiken zonder je
handen te gebruiken prikken
in een buik
altijd éérst je lippen deppen voor je met geveinsd degoût op
het hoogste aanbod ingaat
de cruise:
dankbaar gebruik makend van het kotszakje test ik mijn
mondgeur en die van mijn tafeldame
die nacht:
(in één woord rot!) geen oog dichtgedaan
bretels maar beter aangehouden... (!)
de safari:
op de kop af één zachte buik
het grenslogies:
in één ruk door gepit en van de bonte avond derhalve dus
maar weinig meegekregen
*

oost west wordt vervolgd in een volgend journaal :
(bekomen van de schrik
eitje precies in de prik!!!!)
p.s. ben niet zo'n feestnummer

*

de journaals verschijnen binnenkort ook gebundeld
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Fremdkörper
drop deze hollandse kaasmeid bij de
bollen verslindende dagjestoerist
dump dit hollands welvaren op klompen
in de gare bus kleefklinkers met
brandende handjes
je bént moeders trots en dat zul je blijven ook, jij, kind met
je kanten kapoets, geappliceerde bumper
hoe ostentatief je je keurig gekapt koppie nu ook van haar
afdraait omdat ze kaas keurt, in geuren en kleuren jouw
godenspijs onder de prikker aanprijst
rok recht een plooi perst
ik spiegelde me éénmaal in de gepoetste ornamenten van je
kanten kapoets en liep de lucht kwijt
parkeerde mijn moeder in een klomp op de apenrots of apetrots
bij de recentst voltooide waterkering, nam van gods spijs en
hield het met een buitenlander tot
elke prijs

Astrid Lampe
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Noordereiland
Geen mooier getuigschrift voor een stagiaire dan een jurk met spermavlekken.
Gay Games: aflebberen is belangrijker dan winnen.
Spoken zijn existentialisten.
Sociale uitkeringen financieren de eenzaamheid.
De meeste mensen hebben matige bedoelingen.
Sinds de uitvinding van het carpoolen is de ochtendfile voor de Van
Brienenoordbrug twee keer zo gezellig.
Het blijft gek dat je lichaam nergens volstaat als geldig legitimatiebewijs.
Clinton ziet in elke vrouw een oval office, en daar wil hij nu eenmaal in.
Een goede archivaris kan ‘het zal hier wel ergens liggen’ in honderd talen
zeggen.
En nu maar hopen dat er op die ontbrekende bladzijden van het dagboek van
Anne Frank niet zoiets staat als: dit boek is één grote leugen.
Wie gaapt, schreeuwt van berusting.
Sommige mensen vernederen je graag door je om de verkeerde redenen te
bewonderen.
Kees Versteeg
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Passionate op het podium:
Lezersfeest Gemeentebibliotheek Rotterdam
Op zaterdag 7 november a.s. vindt in de Gemeentebibliotheek Rotterdam het
tweede Lezersfeest plaats, de Rotterdamse tegenhanger van het Amsterdamse
Boekenbal.
Vanaf 20.00 uur zal op vier á vijf podia de literatuur in de breedste zin van het
woord gepresenteerd worden. Gasten zijn onder voorbehoud Marga Minco,
Joost Zwagerman, Moses Isegawa, Hafid Bouazza, Remco Campert, Jan Mulder
en Ronald Giphart. De centrale presentator is Philip Freriks. Vanaf 24.00 uur
is er weer het lezersbal.
Passionate zal een avondvullend programma op een der podia van het
Lezersfeest verzorgen. Dit geheel in de stijl van Passionate's eigen jaarlijkse
festival Geen Daden Maar Woorden: snel, afwisselend en op het grensvlak
tussen literatuur en andere kunstdisciplines. Er zijn optredens van Rijn en
Ton Vogelaar, Miriam Leenhouts, Raoul Goudvis, en Hagar Peeters.
Voor meer informatie over het Lezersfeest:
Gemeentebibliotheek Rotterdam:
010 281 61 00 (Joyce Rijken)
kantoor Passionate: 010 276 26 26/ 276 26 39
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De lezing

Passionate. Jaargang 5

25
In de werkkamer van uitgever Boris Bikker is alles van hout. Alleen Stamper en
Bikker zijn vlees en bloed. De zware geur van boenwas vermengd met gierigheid
hangt in de kamer. Aan de stilte die nu al tien minuten duurt lijkt geen einde te
komen.
Op het bureau ligt een nieuwsbericht uit een grote landelijke krant. ‘Martin Stamper
onder vuur genomen,’ luidt de kop boven het artikel. Daaronder een tekst, zó ironisch
dat Stamper hem in zijn werk had kunnen gebruiken. ‘De schrijver Martin Stamper,
van wie onlangs het vierde deel van de romancyclus Rusteloze eeuwigheid
verscheen, ziet zich dezer dagen op een wel heel bijzondere manier met zijn fans
geconfronteerd. Een aantal bejaarde lezers heeft zich in een actiegroep verenigd.
De groep eist dat Stamper zijn cyclus in zijn geheel binnen een jaar op de markt
brengt.’
Bikker staat bij het raam en staart naar buiten. Er hangt een dikke wolk sigarenrook
om zijn hoofd. ‘Je weet toch wel wat er staat, Martin. Ik geloof dat je het bericht nu
al voor de tiende keer in je handen hebt. Vertel mij liever wat je er van vindt.’
‘Ik weet niet goed wat ik er van moet vinden, Bik. Het is nogal absurd allemaal.
Ik geloof niet dat het eerder is voorgekomen dat een groep lezers zich verenigde
en een dergelijke eis bij een schrijver neerlegde.’
Bikker knikt, mompelt iets onduidelijks en gaat tegenover Stamper zitten. ‘Ik weet
wel wat ik er van vind, ik vind het fan-tas-tisch! Die lui die dat clubje hebben
samengesteld zijn natuurlijk geschift, maar een betere manier om de verkoop van
jouw boeken een duwtje te geven zou ik niet weten. Als die actiegroep nog niet
bestond, had ik haar zelf willen verzinnen.’
‘Dus jij wilt het uitbuiten?’
‘Wat een vraag. Natuurlijk, Martin. Wou je beweren dat jij dat dan niet wilt?’
Stamper haalt zijn schouders op, schuift zijn stoel naar achter en legt zijn benen
op het bureau. ‘Ik ben niet vies van geld. Maar je weet hoe het gaat met die
journalisten. Voor je het weet moet je overal een reactie geven.’
‘Nou, dan doe je dat. Het maakt niet eens zo veel uit wat je zegt. Je weet toch
wat Andy Warhol antwoordde toen hem eens gevraagd werd wat er met zijn kunst
zou gebeuren als hij dood was?’
‘Nee Bik, dat weet ik niet.’
‘Ik ben al dood. Hahaha, dat zei hij. Ik ben al dood.’
Stamper kijkt vol walging naar het schudden van Bikkers buik. Hij zou die dikke
pad op dit moment het liefst de presse-papiers, briefopeners en stempelkussens
die op zijn bureau liggen door de strot duwen.
‘Als je maar voet bij stuk houdt,’ gaat Bikker verder. ‘Want je gaat natuurlijk niet
toegeven aan een stelletje losgeslagen ouwe lullen.’
‘Nee, natuurlijk niet Bik.’ Martin vraagt zich af waarom de potkachel nog net zo
hoog staat te branden als drie maanden geleden. Is dat de oorzaak van de niet
aflatende jeuk die hij altijd in zijn kruis voelt als hij in Bikkers werkkamer is? ‘Jezus
Bik, mag die kachel wat lager? Het is hier werkelijk om te stikken. Je weet toch
hopelijk wel dat de lente vorige week begonnen is?’
Bikker trekt fors aan zijn sigaar en mompelt iets over lente in Stampers hoofd en
dat het nog steenkoud is voor de tijd van het jaar, maar zet de kachel toch lager.
‘Zal ik Simone vragen of ze thee wil zetten?’
‘Vraag liever of er koud bier in huis is.’
Terwijl Bikker zijn secretaresse belt, pakt Stamper nog eens het krantenbericht
van het bureau. Volgens de woordvoerder van de actiegroep, Sjaak Weber, is het
‘niet meer dan fatsoenlijk’ dat Stamper zijn voltooide romancyclus (zeven delen)
snel publiceert. Er moeten nog drie delen uitkomen, dus dat duurt in het huidige

Passionate. Jaargang 5

tempo nog twaalf jaar. ‘De meeste mensen die zich bij onze groep hebben
aangesloten zijn de vijfenzeventig gepasseerd. Het is dus maar de vraag of al die
lezers van Stampers werk het einde van
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de romancyclus zullen meemaken. En dat recht hebben ze, zeker als je bedenkt
dat de boeken per deel bijna tachtig gulden kosten.’
Voor Simone is de lente in ieder geval begonnen. Geen leren rok dit keer, maar
een vrolijk jurkje van dunne, bijna doorzichtige stof. Stamper bespiedt heimelijk haar
prachtige dijen als ze twee flesjes bier op het bureau zet.
‘Wilt u er een glas bij, mijnheer Stamper?’
Stampers gedachten dwalen af. Waarom schrijft hij eigenlijk nog literatuur?
Misschien is het beter om kookboeken te gaan schrijven. Martin Stamper, schrijver
van kookboeken. Niet zo een die vertelt hoe men rivierkreeftjes in champagne, eend
met meikersen of zoutevis met snijbiet en krenten klaarmaakt. Nee, zelfs een schrijver
van kookboeken kan origineel zijn. Mijn specialiteit zou huisdieren betreffen, denkt
hij. Wie zijn kat of kanarie meesterlijk wilde gaarstoven, maar niet wist waar te
beginnen, zou altijd bij mijn boeken uitkomen. Concurrentie zou ik niet hebben. Men
zou schande van mijn boeken spreken, want met een gemarineerde makreel legde
je nu eenmaal meer eer in dan met cavia in romige dragonsaus.
‘Wilt u er een glas bij?’
‘Eh, ja, lekker Simone.’
Ze werpt hem een spottend lachje toe. Simone ziet alles.
De Mercedes van Bikker zoeft met honderdzestig kilometer per uur over de E10
richting Rotterdam. Stamper zit achterin. Niemand heeft meer een woord gezegd
sinds ze Amsterdam verlaten hebben. Bikker staart wezenloos voor zich uit, beide
handen op het stuur, gleufhoed op zijn hoofd en een dikke sigaar in zijn mond.
Teleurstelling ligt als dikke mascara over zijn gezicht. Niets is er van zijn grandioze
verkoopstrategieën terechtgekomen. Er mogen geen fotografen komen, geen
t.v.-camera's. Zelfs zijn voorstel om een limousine met van die prachtige matglazen
ruiten te huren heeft het niet gehaald.
Stamper staart naar het pak papier in zijn schoot. Zeshonderd dichtbeschreven
velletjes tekst die hij in twee dagen moet voorlezen. Van vervroegde uitgave van
zijn drie romans kan geen sprake zijn. Na lang en vervelend overleg is Stamper met
de actiegroep overeengekomen dat hij de romans zal voorlezen. En dat terwijl er
in zijn ogen niets saaiers bestaat dan voorlezen. Zeker niet als het om zijn werk
gaat. Godallemachtig, wat een gezeik die boeken! Een eindeloze beschrijving van
kleine gedachten, kleine handelingen, kleine gebeurtenissen.
Alles in die romans is klein en duurt vooral lang. Niemand van de
romanpersonages neemt eens het heft in handen, of het zou dat van een keukenmes
moeten zijn waarmee dan weer de meest vreselijke dingen worden uitgehaald. Nooit
eens iemand die ergens bewust voor kiest of juist stelling neemt tegen zaken die
hem niet bevallen. Nee, iedereen is buitenstaander. Een schrijver die zoiets verzint
moet wel krankzinnig zijn. Waarom willen die ouwetjes toch zo graag weten hoe
Rusteloze eeuwigheid afloopt? Om daarna de ogen te sluiten en eeuwige rust te
vinden?
Delft suist voorbij, de Erasmusbrug is al zichtbaar. Stamper kijkt in de speknek
van Bikker. ‘Bik, zeg eens eerlijk, wat vind jij nou echt van mijn romans?’
Bikker haalt zijn sigaar uit zijn mond, kijkt een kort moment in z'n
achteruitkijkspiegel. ‘Wat bedoel je met echt? Je weet dat ik je boeken fantastisch
vind, Martin.’
‘Ja, maar jij vindt altijd alles fantastisch Bik. Ik heb dat woord al zo vaak gehoord
dat ik niet meer weet wat het betekent. Jij beft gewoon elke kip, zolang er maar
gouden eieren uitkomen.’
Bikker schudt zijn hoofd en grinnikt. ‘Ik mag dan alles fantastisch vin-
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den en een geldwolf zijn in jouw ogen, wat ik waarschijnlijk ook wel ben, maar ik
weet wanneer iets goed is en wanneer niet. Geloof me Martin, als het niet goed was
wat je schrijft, had ik al die delen niet uitgegeven.’
Stamper herinnert zich nog goed hoe enthousiast zijn uitgever was geweest na
lezing van het eerste deel van zijn romancyclus. Geil als een hengst die een tochtige
merrie ruikt, werden hem direct een contract en vulpen toegeschoven. Nu, twaalf
jaar later, zijn er vier delen uit, een deel per vier jaar. Vroeger leek het Stamper
allemaal heel wat. Maar wat hij er nu van moet denken weet hij niet.
‘Maar wat je geschreven hebt over Tolstoi is gelul Bik. Daar kan ik mij niet mee
meten.’
Bikker maakt een afwerend gebaar. ‘Het maakt niet uit jongen. De meeste lezers
van tegenwoordig kennen Tolstoi niet eens. Maar als er achter op het boek staat
dat jij net zo goed schrijft als hij, denken de mensen dat ze iets heel bijzonders in
huis halen. We zijn er trouwens.’
Als Stamper de deur naar de sporthal opent, blijft hij op de drempel staan. De hal
is volgezet met bedden. Hij telt tien rijen van twintig bedden die keurig op gelijke
afstand van elkaar zijn neergezet. Tweehonderd bejaarden staren hem aan.
Het is doodstil in de zaal. Een grijsaard met de holle ogen van de dood staart
hem aan alsof hij ieder moment een vloek over hem uit zal spreken. Kwijl druipt
langs zijn kin. Is het verbeelding of hoort Stamper zo nu en dan gekletter van
gebitten? Een oude vrouw strekt haar arm en wijst naar de schrijver. Het laatste
oordeel? Nee.
Een daverend applaus barst los, gejoel en gefluit als tijdens de opkomst van een
popster in een stadion. Even voelt Stamper zich de Mick Jagger van de Nederlandse
literatuur. Het applaus houdt niet op, lijkt zelfs harder te worden als hij zich een weg
tussen de bedden baant naar het midden van de zaal. Sommige bejaarden willen
zijn arm vastpakken. Stamper heeft het gevoel dat er een wonderbaarlijke genezing
van hem verwacht wordt en ontwijkt zoveel mogelijk de graaiende armen. In het
midden van de zaal staat een stoel waarvoor een microfoon geplaatst is. Stamper
gaat zitten en ordent zijn papieren.
Er lopen verpleegsters tussen de bedden door. Of nee, het zijn geen verpleegsters.
De in witte gewaden gestoken dames duwen karretjes met dampende schalen voort.
Hij ruikt gebakken rijstpudding, in calvados gestoofd rundvlees en gegrilde snoek
met walnoten. Er worden gerechten geflambeerd, flessen ontkurkt. Nadat iedereen
voorzien is, dooft het harde TL-licht in de hal. Duizenden kaarsen worden door de
engelachtige, witte vrouwen ontstoken.
‘Beginnen!’ roept een vrouw met een snor en een zakvormig aanhangsel onder
haar kin.
‘Sssst,’ klinkt het om haar heen. Dan wordt het stil. Alleen het zachte kletteren
van bestek is hoorbaar.
Stamper schraapt zijn keel en spreekt de eerste zin.
Paul van der Schoor
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Society: 75B is back...
Ontwerperscollectief 75b, is gevraagd door het SFMOMA (San Francisco Museum
Of Modern Art) om een selectie van hun werk te tonen tijdens de expositie genaamd
‘Do Normal’. Deze expositie gaat over recent Dutch Design en loopt van 17 juli tot
20 oktober. De geëxposeerde werken zijn; Passionate, Game Over (posters voor
galerie MAMA), en het Iconen boekje gemaakt tijdens hun afstuderen aan de
Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam.
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75B heeft aan de expositie deelgenomen in samenwerking met H.I. (Holland
International). Dit is een samenkomst van 5 ontwerpgroepen, nml. Caulfield &
Tensing, Dept., Goodwill, Maurice Scheltens en 75B. H.I. is voor de gelegenheid
afgereisd naar San Francisco (opening Do Normal) en Los Angeles waar zij nog
een solo- expositie hadden in galerie LACE op Hollywood Boulevard. Speciaal
hiervoor hebben ze een publicatie uitgegeven genaamd Dutch Design Dead. Deze
is te bestellen bij 75b@luna.nl.
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Wacht
Het schemert 's ochtends en de dag blijft weg.
Men zou die grauwte kunnen opwaarderen
met lamplicht op het wit papier.
Dan houdt een lang gestorven hand
de mijne tegen. Schraal buitenlicht komt
schuchter en toch doelbewust naar binnen,
als was het raam de deur. Het is een vriend
van vroeger. Hij heeft je moeder nog gekend.
Die had geen wekker nodig om altijd
eerder op te zijn dan jij. Zij had
geen boodschap ook aan 't weerbericht.
Blijf even roerloos nu als deze dag.
Wacht tot de stilte oplicht, het zingen
van de ketel zich onveranderlijk
laat horen.
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Zei zij
Al dat geluk van vroeger en niet nu,
jij gelooft er niet in.
En 't is waar,
je hoeft niet lang te zoeken
of daar is weer de angst
om wat er stond
aan het duistere eind van de zoldertrap,
de god der wrake of ander net niet
wurgend ongemak.
Maar toch, angst was nooit verder weg
dan toen je in het vroege licht
de trap afsprong
en door dubbele deuren de nog natte
tuin in liep met de nog matte
maar allesbelovende kleuren.
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Hier komt de zon
die de mensen donkerder maakt
zodat ze weer zichtbaar worden
in het wit van die baaierd.
Vroeg zijn zijn stralen als brushes
die amper het kalfsvel beroeren,
de strakke huid van zeg maar het zwerk.
Of zie ze onder de boog van de brug
als spelende panters bewegen
met wisselende stippen zwart en goud.
En later de koperen ploert
die je doet snakken naar zondvloed,
zoals in dat land van stoffig smaragd
waar regen te groot is voor regen
en bruine kinderen, voetzolen
onverwacht geel, zich joelend repten
naar de oorverdovende ovatie
van een zinken dak. Of eerder nog,
thuis, de helende geur van modder
en de drie aroma's van gras.
Hier komt de zon,
leg je zwachtels nu af.
Maak, zon, mij
in uw strenge liefdadigheid
onsterfelijk zolang ik leef.

J. Eijkelboom
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Meisje paprika
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Als je maar eenmaal terug in Polen bent, heb je het ergste gehad. Daar hoef je geen
Egbert Pothuijsen voor te heten, om dat te weten. Thuis in De Lier is natuurlijk nog
beter, maar Bialystok, dat is al heel wat, dan heb je twee dagen aan die verdomde
Witrussische grens achter de rug, twee dagen wachten, op dingen die je niet begrijpt,
duistere formaliteiten, papieren in duizend kleuren, faxen, wetend dat je vooral je
geduld niet moet verliezen, vriendelijk blijven, omdat ze anders nog meer gaten in
je inkt zullen vinden.
De truck is leeg, elke wagen die Polen binnen komt rijden is leeg, op de sigaretten
achter de dubbele wanden na, echte nep-Marlboro's, en nu en dan een lading
Afghaan of beter. Van Egbert hoeft dat allemaal niet zo, hij loopt al genoeg risico
op de heenweg. Paprika's en tomaten, je houdt het niet voor mogelijk, maar er is al
eens iemand voor doodgeschoten. Gelukkig hoeft hij geen Mercedessen af te leveren
in Moskou, dan heb je aan een machinegeweer in je kabine nog niet genoeg om
het er levend vanaf te brengen.
Deze keer, misschien ook alle volgende keren, maar in elk geval deze keer voor
het eerst, is Egbert bang dat het ergste nog moeten komen. De heenweg is al voor
de grens een verrassing geweest. Dat is niet leuk, als je er niet op voorbereid bent.
Het zou niet moeten mogen. Hij is ertoe veroordeeld zijn paprika's met zijn leven te
bewaken. In het Westland staan paprika's hoogstens voor geld, hier wordt de
optelsom gemaakt. Hij weet nog ongeveer waar het was, als hij terugrekent naar
hoe laat het was. Rond lunchtijd vandaag zal hij er weer zijn. Egbert pulkt eens in
zijn neus. Het stof klontert er samen. De tissue fladdert naar buiten.
Het was donker, stil ook, in het karakterloze dorpje waar hij doorheen reed, lak
aan de wassen speurneus van de tachograaf, op weg naar de grens waar hij tijd
genoeg zou krijgen om bij te slapen. Snel aansluiten in de file. Koffie hield hem
wakker, samen met de ijzige buitenlucht. Kalm en stil. Ineens dook iets binnen de
bundel van zijn koplampen, een vrouw, een meisje nog. Honeybunny. Geblondeerd
haar, afgeknipte spijkerbroek, open blouse. Op een dikke honderd meter. Haar
armen maaiden boven haar hoofd, haar mond zei dat ze schreeuwde. Te mooi om
waar te zijn, een flits in Egberts hoofd. Valstrik! Geen koffie meer nodig, geen koude
lucht, hij ramde op de toeter, vond het gaspedaal. Een galmende stofwolk trok door
het dorp heen, het kon niet anders of bewoners kwamen stijf rechtop in hun bed te
zitten. Het meisje sprong nog net op tijd weg.
In een flits zag Egbert haar gezicht. Het geblondeerde haar had donkere wortels,
niet zwart, meer een soort muisbruin, net als de wenkbrauwen. Verder een glad
gezicht. Hij zag haar en face, dus hij kon niet zien of ze dat Slavische golfje in haar
neus had. Vast wel. Blauwe oogschaduw, op zijn jaren zeventigs, rode lippen. Alles
volgens de clichés, zoals ze geacht werden te heersen in het truckerdom. Halfnaakt
meisje in nood, chauffeur stopt, drie mannen komen aanrennen vanachter de bomen,
einde verhaal. Of misschien zou ze zelf wel een pistool trekken, nu nog verborgen
achter haar rug, dat zou pas opwindend zijn. Meisjes met een pistool op hun kont,
daar droomt iedere man van.
Maar bovenal zag Egbert de angst in het gezicht, gierende angst, geen gespeelde
hulpeloosheid. Het was een flits, dezelfde flits, genoeg om hem te doen aarzelen,
maar hij was er al voorbij, de weg zoog aan hem. Geen tijd voor berouw, de weg
was te smal om te keren.
In zekere zin is hij nu toch gekeerd, bedenkt de man uit De Lier, terwijl hij op de
tast een snack uit zijn magnetron haalt. Dit is dezelfde smalle weg, een keten van
onooglijke dorpjes langs wat een doorgaande route heet te zijn. Hier en daar heeft
een ondernemer een keet op een modderveld neergezet. Het is nooit te laat voor
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kunt rekenen. Mensen die zich aan jouw verhalen
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kunnen spiegelen, al verstaan ze je niet.
Behalve iets gezien had Egbert ook wat gehoord, een lichte ‘pok’ in het
voorbijgaan. Dat pas had zijn voet bij het rempedaal gebracht. Zijn hoofd draaide
met een ruk naar de rechterbuitenspiegel. Hij had haar zo graag zien staan, met
gebalde vuist, vloekend, liefst dat bloesje nog wat verder open, maar er was geen
straatverlichting, dus hij zag niets. En hij reed door.
De volgende ochtend, vroeg nog, zette hij de wagen stil en zocht de zijkant af
naar sporen. Een lichte kras op de hoek van de oplegger, waarvan hij niet zou
durven zweren dat die er niet al op zat. Gelukkig geen bloed, wat had hij moeten
doen als hij bloed gevonden had? Het was ondenkbaar dat hij haar geraakt had,
prentte hij zichzelf in, dan had hij toch bloed moeten vinden, restjes van zijn schuld.
Berouw was niet nodig.
Hier moet het ergens geweest zijn, denkt Egbert. Zonder het zich bewust te zijn
begint hij langzamer te rijden, spiedend naar aanwijzingen, tekens in het landschap
die bij hem herinneringen oproepen aan vijf dagen terug. Hij wil de plaats vinden,
het gebeurde herbeleven en dan uitbannen, uitdrijven, als de duivel die zich zo toont
om twijfelende mannen te verleiden. Egbert wil weten waar de angst op het gezicht
van het meisje vandaan kwam. Waarschijnlijk had ze gewoon zijn snelheid verkeerd
ingeschat, verblind door de koplampen, en was ze even bang aangereden te worden.
Dat liever dan dat ze daadwerkelijk belaagd werd, in een anonieme trucker haar
heil zoekend.
Wat moest de Poolse maffia in 's hemelsnaam met een paar duizend paprika's?
Mooie rode weliswaar, niet van die fletse groene die ze hier kweekten, maar toch.
Natuurlijk, hij had ook videorecorders bij zich kunnen hebben, maar het merendeel
van de wagens op deze route reed met groenten, fruit en bloemen. Zeker als ze
een Nederlands nummerbord hadden. Misschien was het ze om de wagen zelf te
doen geweest, een prima DAF 85 CF, een beetje versleten ondertussen, getekend
door gejakker over B-wegen, maar voorzien van alle gemakken. Ook niet echt
waarschijnlijk.
Egbert vindt dat het tijd wordt om de wagen eens stil te zetten. Hij begint uit te
kijken naar een café. Hij begint zich ook af te vragen of er in deze buurt wel vaker
vrouwen in het midden van de nacht naar eenzame chauffeurs zwaaien. Hij zoekt
een plek waar hij het vragen kan. Berouw is alleen nodig ais je ergens schuld voor
draagt. Hij ziet een lichtreclame voor bier, het internationale teken voor gastvrijheid.
Licht uit, afzwaaien.
Meisje paprika heeft hij haar genoemd. Hij stelt zich voor dat ze de zus of vriendin
is van een van de mannen. Hij fantaseert dat ze bij elkaar komen in een troosteloze
achterkamer, tussen grauw behang, rokerig, vettig ook, met vage plannen om rijk
te worden. Die Westerse spullen zijn allemaal verzekerd, ze zullen niemand kwaad
doen. Ze hebben twee wapens, een uit Rusland, een uit Joegoslavië. Meisje paprika
heeft wel eens met truckers uit het westen gepraat, weet wat ze willen, de juiste
make-up en kleding is zo gevonden. Kijk eens, Marilyn Monroe! Het zal een koud
kunstje zijn een vrachtwagen aan te houden en de inhoud te plunderen. Maar Egbert
kan zich de vreugde in hun ogen niet voorstellen, als ze denken: wij gaan honderden
dozen lekkere rode paprika's ontfutselen aan een onnozele Hollandse trucker. Wat
verwachtte meisje paprika te vinden toen ze bij het naderen van de koplampen haar
blouse openknoopte?
Rauwe witte koolsnippers met kummel en wat zure room om het smeuïg te maken,
Egbert weet zo onderhand wat Polen onder een salade verstaan. Het kan ook tomaat
zijn, met ui en wat azijn. Hij neemt het toch, net als de zoveelste schnitzel van
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rijden. Jammer dat ze daar zo weinig paprika's
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nodig hebben.
Aan het andere geval denkt hij liever niet, dat ijzingwekkende geval waar er niet
meer was dan hij zag, waar er geen mannen achter de bomen stonden, alleen een
bang meisje dat weg wilde. Wie zou ze dan kunnen zijn? De Oekraiense hoertjes
zoeken hun geluk vooral bij de Duitse grens, die doen ook toeristen. Als ze van hier
was, kon ze net zo goed overdag een lift krijgen, ook met een gewone spijkerbroek
aan of zelfs een van die ouderwetse bloemetjesjurken. Of een hoofddoek. Geen
enkele reden om 's nachts paniekerig te doen. Egbert heeft fantasie genoeg om
zich allerlei noodsituaties voor de geest te halen.
Terwijl hij wacht op zijn maaltijd, kijkt Egbert in de krant die op het formica tafeltje
ligt. Hij probeert de bijschriften bij de foto's te ontcijferen. Presidenten en
plechtigheden, hier en daar een ramp, het interesseert hem niet zo. Hij spreekt
tegen de man die hem zijn eten komt brengen: ‘Is er hier de laatste dagen nog iets
bijzonders gebeurd?’
Hij probeert een beetje onverschillig te klinken, wat niet zo moeilijk is met zijn
gebrekkige Duits. Hij wil een geruststellend antwoord, iets in de trant van: het raarste
wat hier onlangs gebeurd is, is de reuzenpompoen van boer Janacek die zomaar
uit elkaar spatte. Wat hij vooral niet wil: de dochter van boer Janacek is doodgereden
door een trucker toen ze na het vrijgezellenfeestje van haar hartsvriendin een lift
probeerde te krijgen. Egbert wil zekerheid. Wat hij krijgt is gebrom en een lauwe
schnitzel. Egbert begint te eten van de bloemige aardappels.
Stel je voor dat hij bezweken was, dat hij de wagen had stilgezet. Ze zouden hem
gedwongen hebben een zandweg op te rijden, buiten het zicht van wie dan ook, de
wagen open. En dan hadden ze de paprika's gevonden. Een fortuin aan vitamine
C. Woede, niets dan woede, en slechts één manier om die te koelen. Egbert rilt bij
de gedachte, vraagt zich af waar hij zich toe verlaagd zou hebben om zijn leven te
redden.
Egbert wil graag cynisch zijn over de andere mogelijkheid, dat ze naar binnen
springt en schreeuwt: ‘Rijden, rijden, ze willen me verkrachten, help me, neem me
mee, kan me niet schelen waarheen, als het maar hier weg is.’
Of, mooier nog, dat ze precies hetzelfde zegt en dan in slaap valt, vermoeid,
volledig vertrouwend op haar redder, die zich ermee tevreden stelt af en toe een
blik te werpen op het vredige gezicht en die half ondersteunde borst. Valse
truckersromantiek, absolute flauwekul, net als die vlam in de pijp, geen trucker die
je er ooit over hoort, hoogstens uit minachting, voer voor kantoorpikken die denken
dat het leuk is om over de internationale wegen te rijden, op zoek naar obscure
adressen om paprika's of chrysanten af te leveren, om je knieën tegen je veertigste
versleten te hebben, de rest van je leven met lege handen te staan. Egbert is niet
meer zoals die jonge gasten die denken dat ze hun pensioen gaan halen op de
wagen. Is niet zo.
Twee happen later glijdt de man met het leren jack van zijn kruk aan de bar. Die
zat al even naar Egbert te kijken. Hij vraagt of hij erbij mag komen zitten. Als er drie
vrije stoelen zijn, kun je moeilijk nee zeggen. Egbert heeft het niet zo op rattige
mannetjes in leren jassen. Zijn pul bier zet hij naast het blikje geïmporteerde cola
van Egbert. Verdomde principes ook.
‘Ik hoorde u vragen of er hier uitzonderlijke dingen gebeuren,’ zegt de man. ‘Dat
wil iedereen weten, zeker degenen die hier voor het eerst zijn. Er zijn hier veel
slechte mensen, moet u weten, ze proberen te stelen van truckers, eerlijke mensen
zoals u.’
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Egbert haalt een aardappel door de zoete augurkensaus die bij de schnitzel hoort.
De man praat verder: ‘Je moet niemand vertrouwen. Allemaal maffia. Ze stelen alles
en ze verkopen in Rusland, geen haan die ernaar
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kraait. De Roemenen, die zijn het ergst, moordenaars zijn het. Dat is niets voor
eerlijke, maar weerloze mannen als u.’
Egbert kent wel wat Roemeense truckers. Die hebben altijd anderhalve wagen
bij zich, een halve extra om kapotte onderdelen onderweg te kunnen vervangen.
Hij mag de man met het jack niet, nog veel minder dan toen hij aanschoof, maar
besluit toch iets te vragen: ‘Gebruiken ze ook meisjes om truckers in te palmen?’
De man met het jack lijkt even na te denken, begint dan te knikken. ‘O ja, niets
is ze te min, meisjes met rokjes en niets eronder - oehoe! - die gaan langs de weg
staan, op klaarlichte dag laten ze alles zien. Trucker denkt mooi meisje, meisje denkt
alleen aan buit. Trucker stopt, ze plukken hem kaal en hij kan zich niet verweren.’
‘Hoe weet u dat alles zo goed?’ Egbert wil de man in het nauw drijven, hij is op
zoek naar de aap. Hij veegt de laatste beetjes saus bij elkaar. De man kijkt
verongelijkt, alsof de verholen beschuldiging in Egberts woorden hem in zijn eerzame
ziel geraakt heeft. Zijn handen spreken de hemel aan.
‘Ik weet het, iedereen weet het. Truckers zijn kwetsbaar, ze weten niet hoe het
er hier aan toe gaat.’
‘Tsja, maar wat doe je ertegen.’
Egbert heeft geen zin meer in dit gesprek. Een wijsneus met een leren jack kan
hem niet bevrijden van de schrik van meisje paprika. Hij pakt een servetje, ziet de
rafelrand die de zuinigheid van de waard verraadt, veegt zijn mond af, zijn blik dwaalt
af naar de bar ten teken dat hij op zoek is naar de rekening. Zijn ongevraagde
gespreksgenoot bespeurt dat de laatste kans aanstaande is. Hij buigt zich voorover,
fluistert: ‘Kalashnikov?’
‘Nee,’ zegt Egbert zo kortaf als hij kan, maar het is al te laat. Hij ziet meisje paprika
zijn deur openen, haar borsten tot boven de stoel hijsend, een dankbare glimlach,
ziet de schimmen die achter haar opduiken, grijpt naar zijn Kalashnikov, hoort een
eerste knal, splinterend glas, vuurt terug, ziet het bloed in de hals van meisje paprika
- toch nog haar bloed - vlammende pijn, dat kan hij niet gedaan hebben, en dat
allemaal om een paar paprika's.
Visioenen kun je altijd erger maken, als je verbeelding maar niet aan de lijn ligt.
Egbert betaalt in marken, de waard bromt weer wat, wijst op de sloffen sigaretten
die hij ver onder de prijs verkoopt. Nee, die hoeft hij niet. De Lier haalt hij vandaag
niet meer, het zal wel weer een parkeerplaats langs de Autobahn worden. Rustig
geeft hij gas, terwijl hij wat tachograafschijven tussen zijn handen door laat glijden,
als waren het cd's. Hij zoekt ‘Radar Love’.
Egbert bereikt Glinojeck. Hij weet dat hij de plaats gepasseerd is. Maar hij weet
ook dat dat alsnog kan gebeuren, een volgende keer, als het weer nacht is, als hij
weer van de andere kant komt. Dan kan ze weer naar hem wuiven, bang en
uitdagend, in het echt, omdat het haar taak is vermoeide truckers naar de kant te
lokken, maar evengoed in zijn gedachten, omdat ze van spoken houdt.
Meisje paprika haat hem. Ze wil hem in zijn slechte nachten bezoeken, om hem
uit te lachen om zijn naïviteit liefst, maar anders om te knabbelen aan zijn
onzekerheid, zijn zelfzucht te vervloeken, hem onterechte schuldgevoelens op te
dringen. Ze aast op hem, een eenvoudige prooi die enkel foute keuzes kan maken.
Alles is het haar waard, van haar blonde haren en volle lippen tot de hakken waarop
ze balanceert, alles, zolang hij zich maar rot voelt. Hij haat haar.

Winchester, april 1998
Christian Jongeneel
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Dit gedicht heeft geen eeuwigheidswaarde
Hartje duisternis stampvoet een vorst
(voormalig onsterfelijk, vet & fotogeniek)
stervende (maar de luipaardmuts onverzettelijk
op zijn hoofd) in luiers door het paleis
huilend: rebellen naderen niet schoorvoetend.
- Zorgde de aarde maar voor onverbiddelijker opschudding!
Wat wapenhandelaars leggen nog een kaartje
fronsen de wenkbrauwen, drinken whisky
maar zijn generaals, toekomstige ministers
van Nationale Wederopbouw, denken dit is furie
noch strategie: dit is onbeholpenheid
en smeren 'm. - Wat moet Stabiliserende Factor
(massaslachtingen hebben hier nooit
iets van Failliet gehad: de mensheid ligt in Europa),
wat moet Grote Krijger nu?
Een huurlingenuitzendbureau bellen,
paracommando's (met mooi Vlaams accent)
bestellen? Te kort dag. Frankrijk?
Verkeert in diepe diplomatieke slaap
en Ronald heeft Alzheimer.
O privé-vliegtuigpiloot
is er in de wereld
in de wereld nog een land
om naar uit te wijken?
Dat is er. Marokko.
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Men heeft boven de trap in de muur
een speedboat laten vliegen
in het plafond een reusachtige
voetafdruk geplaatst en Einstein
heeft men opgehangen tussen Elvis
en Pamela Anderson.
Het is onzinnig. Taal sticht
Zo mestte naast me eens een moeder
leek het, moedwillig haar dochtertje vet
toen pal voor het meisje mijn oog
op het zakje fritessaus viel:
acht en romig
Al ben ik een jongeman
en heb ik geen meester
ik liet me niet verleiden;
de Z is zoek
fluisterde ik me toe
de Z is zoek.
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Zeebiefstuk is zandvrij en
al is er geen R in de maand
goed want in 1825 werd wilde
gestructureerde visserij
Zwemmen 's zomers en zinken wanneer
ook schelp zich schelpt
miljoenen larven uit welk niets vandaan?
Sleepnetten schrapen de matten al op
de vraag stokt het zaad gaat
vlug onderwaterakkers in
wordt opgevist snel vetgemest
van zand verschoond marktwaardig
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(Loodrecht zijn rug
-omdat hij geen handen heeft?
Voor servetjes is gezorgd
bij voorbaat bedankt hij
Maar biljartbal zijn eikel
voorgoed heeft hij een stijve
Men trekt in de Burgerking
geen afvalbak af.)

Mustafa Stitou
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P.O.S.T.
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Onvriendelijk
Geachte heer Brus,
u schrijft dat mijn werk te vriendelijk is. U vergeet echter dat light verse, want dat is
de poëzie die ik u stuurde, per definitie een licht karakter heeft. Als u niet van light
verse houdt, schrijft u dat dan. Ik kan hier heel onvriendelijk van worden.
En zo onvriendelijk vind ik uw blad trouwens niet.
M. Dekker
Heerhugowaard

Naar aanleiding van het redactiebeleid van Passionate
Vandaag de ‘eigentijdse vormgeving’. Enige jaren geleden bezocht ik jullie plaatselijke
Kvnsthal. Zo schrijf je dat toch, hè, met de v van keizer Avgvstvs? Hoe dan ook,
waar de tentoonstelling over ging weet ik niet meer, zozeer moest ik me
noodgedwongen bezighouden met de eigentijdse vormgeving. Om te beginnen werd
ik, staande voor de ingang, geconfronteerd met een formidabel dalende helling, ik
schat zo'n 20%, nog behoorlijk zanderig ook, dus moeilijk afremmen. Ergens
halverwege ter linkerzijde was een deur met het bekende rolstoelembleem, dus
een-twee-drie in godsnaam. Hoe we straks weer omhoogkomen, zien we dan wel.
Met slechts een lichte botsing wist ik mijn kar tegen de voor mij bestemde deur tot
stilstand te brengen. Drukken op de bel produceerde een afgeknepen telefoonstem
die meldde dat ik zo opgehaald zou worden. Dat werd geruime tijd wachten op een
weliswaar overdekte, maar akelig tochterige plaats. Eindelijk hoorde ik gestommel.
Na eerst wat rommel opzij geschoven te hebben konden twee suppoosten mij
toegang verlenen. Ze deelden mee dat het allemaal niet mee zou vallen, want ja
die moderne architectuur hè? Maar ze zouden me met raad en daad terzijde staan.
Eerst een lift naar de begane grond, daarna opnieuw een stevige helling om bij het
kaartjesloket te komen. Een van de twee, een al wat oudere man die het aan het
hart had, hielp me die tweede barrière te nemen. Voorzien van een kaartje moest
ik daarna diezelfde helling nog een keer, maar nu in afwaartse richting. Nog een lift
en enige gangen later kon ik beginnen aan de expositie, waar verder niks mis mee
was. Maar toen ik informeerde naar het restaurant, bleek dat wederom een ernstig
probleem: een restaurant, jazeker, maar daarvoor moest je eigenlijk buitenom, en
... De suppoost keek bedenkelijk naar mijn rolstoel. Er was wel een tussendeur,
maar die zat op slot en hij had geen sleutel. Hij keek een beetje treurig en zuchtte
diep:

Passionate. Jaargang 5

46
‘Beroemde architect, meneer, valt overal in de prijzen, maar als u 't mij en m'n
collega's vraagt niet erg praktisch.’ Gelukkig was er wel een invalidentoilet dat niet
op slot was en ook niet volstond met allerlei schoonmaakspullen. Altijd leuk als er
rekening met je gehouden is.
Thuisgekomen stuurde ik een brief met mijn ervaringen aan de directeur, met
afschrift voor de architect (is dat niet Aldo van Eijk?). Drie maanden wachten en
een boos telefoontje naar de directiesecretaresse later eindelijk een brief: de architect
had wel degelijk rekening gehouden met alle voorschriften, maar desalniettemin
hadden ze goede nota genomen van mijn opmerkingen en er zouden een aantal
dingen verbeterd worden. Vorig jaar opnieuw de Kvnsthal bezocht - vrijwel alles
nog hetzelfde, behalve dat de binnendeur naar het restaurant nu niet meer op slot
zat. Zo zie je maar, eigentijdse vormgeving is niet per se op alle doelgroepen
toegesneden. Een volgende keer ‘de tijdgeest’.
Klaas de Wit
Vries

Happy End
Hallo Giel,
Vandaag ontving ik je briefje met de suggesties over de twee verhalen die ik jullie
heb gestuurd. Jammer dat jullie ze niet plaatsen, want ik vond ze zelf wel aardig;
wars van franje en recht voor z'n raap. Je merkte o.a. op dat ze ‘haastig’ geschreven
lijken te zijn, daar zit wel wat in, al noem ik het zelf liever ‘met vaart’.
Het zou te gek zijn als we niet tot overeenstemming kunnen komen, vroeger of
later, daarom leg ik je een paar andere verhalen voor.
Ik hoor overigens niet graag dat er weinig ‘ontwikkeling’ in mijn verhalen zit, en
het zou mijn eer te na zijn als ik die conclusie niet zou proberen te logenstraffen
middels deze hartverscheurende pennenvruchten (moet die ‘n’ er nou in of niet?)
Ik stel voor dat jij ze eerst leest. Als je het wat vindt, laat dat dan even weten, dan
stuur ik méér kopieën. Zo niet, dan gaan we net zo lang door (ik met het opsturen
en jij met het lezen van mijn verhalen) tot er onvermijdelijk een Happy End van komt.
Ik heb daar alle vertrouwen in, al is het maar omdat je Giel heet, die naam heeft
een bepaalde suggestieve nagalm; hij klinkt solide, een beetje aan de droge kant
weliswaar, maar toch intellectueel genoeg om er zakelijke verwachtingen bij te
koesteren.
Marjo van der Schaft
's Hertogenbosch
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Sentimentele topografie van het noorden
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Lutjegast, Gr. (drama nabij...)
In dit aardige coulissenlandschap
(boomwallen maken van elk weiland
een knus interieur) schiet
zoals het volkslied zingt
ene Eije Wiekstra - belezen in Marx
en Bakoenin - vier agenten
door hun ribbenkast; verloor zich
(belezen, jawel, in M. & B.)
met andermans vrouw in een orgie
van drank en wellust; weigert stug
wanneer gewapenderhand daartoe gemaand
de echtelijke woning te verlaten...
Integendeel, als hij er flauw van is
legt hij met zijn jachtbuks
vanuit het kleine zolderraam,
eindje sigaar tussen de lippen,
de ene wachtmeester na de andere neer
in de bloedrode ochtendsneeuw.
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Grouw, Fr. (grootscheepsvaarwater langs...)
1
Elke avond na het nieuws
leidt deze man zijn blinde vrouw
langs het kanaal -- hij voorop,
de handen in de zakken van zijn vale regenjas,
zij aan zijn arm, in de rechterhand de stok.
Voelt hij haar zachte rukjes wanneer,
zacht tjoempend in het zwartfluwelen water,
een diepgeladen tanker langsglijdt?
Ziet hij haar wijzen met de witte stok
waar in het stijfbevroren riet
de hekgolf voorbij komt ritselen?
Bokkig trekt hij haar verder
de nacht in.
Maar die ene keer dat geen hond zich buiten
waagt heeft hij zelf de stok genomen,
slaande de lantaarnpalen
dat het vuur eraf spat.
2
Ginds op de hoek bij Tasma's schiphuis
raakt kleine Ties, amper zes
en geestelijk niet helemaal volwaardig,
spelenderwijs te water -- kieviten
buitelen boven het dijkje aan de overkant,
daar drijft zijn nieuwe bal.
Lang en breed verdronken krijgt hij
van een passerende scheepsschroef
nog een beste tik na, is alleen
nog te herkennen aan zijn kleren.
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Gees, Dr. (joods kerkhofje te...)
Weggestopt in een loofbosje
aan de rand van de es,
amper 1 are klein,
afgezet met betonpalen en harmonicagaas -hier rusten SELINA SOOSMAN,
overl. te Gees, 7 april 1887,
haar dochter ROOSJE SIMONS
en haar zoon MOZES SIMONS.
De hebreeuwse karakters
op de liggende grafzerk bidden
dat hun zielen gebundeld worden
bij die van de aartsvaders.
Moos en z'n zoon (Jeud'n-Joppie)
handelden in kalveren, geiten
en jonge bokjes. Roosje stierf
in 1914, haar broer in 1919.
Dat was dus die oorlog waarin men
hen nog rustig links liet liggen.

Klaas de Wit
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De derde dimensie van Passionate
Internet: www.passionate.nl
e-mail: passionate@passionate.nl
Rien vroegindeweij draagt voor op Internet
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Melk in de herfstregen
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Melk kijkt geïrriteerd op. Haar afgekloven nagels slordig gelakt met een metaalkleurig
blauw. Onder haar ogen donkere kringen. Terwijl ze haastig kleine slokjes thee
neemt, priemen haar ogen beschuldigend door me heen.
‘Het gaat inderdaad niet goed met me, so what?’
Onverschillig schopt ze tegen de gammele bijzettafel. Mijn mok thee valt om over
het tijdschrift waarop Melks bleke gelaat prijkt. Nog witter dan nu staart ze de lens
in. Rondom haar ogen hetzelfde blauw als op haar nagels. Ik probeer de thee weg
te deppen met een doek maar Melk zegt dat het niet hoeft.
‘Toch een klotefoto.’
Het is koud in de kamer. Ik sta op en draai de thermostaat vijf graden hoger.
Buiten regent het. Naast de televisie staan twee lege wijnflessen.
‘Zal ik wijn gaan kopen?’ vraag ik.
‘Whatever,’ zegt Melk gapend.
‘Ik ben zo terug,’ mompel ik, mijn jas aantrekkend.
De regen is zacht evenals de wind. Ik sluit de deur achter me en sla rechtsaf.
Lopend kom ik langs het café waar ik vroeger de krant las. Ik kijk naar binnen en
vlakbij het raam aan de bar zit een meisje te lezen. Even blijf ik staan. Langzaam
drinkt zij, waarschijnlijk wodka, en ik probeer te ontdekken welk boek zij leest. Plots
draait ze haar hoofd om en kijkt me recht in de ogen. Verontschuldigend wend ik
mijn gezicht af maar gelukkig lacht zij. Ik gebaar naar het boek en zij houdt het voor
het raam. Het is de Ulysses en ik steek onnozel mijn duim op. Zij maakt een
uitnodigend gebaar maar ik maak duidelijk dat ik verder moet. Het meisje haalt haar
schouders op en ik doe hetzelfde.
De felle verlichting van de avondwinkel is makkelijk te herkennen. Even controleer
ik of de wijn nog altijd dezelfde prijs heeft door in de etalage de vastgeplakte
weekfolder te bekijken. Nog drie dagen en dan zal ik een andere aanbieding moeten
volgen.
Ik voel hoe de agressie door mijn lijf schiet als de winkelier demonstratief twee
flessen rode wijn op de toonbank zet als ik binnen kom. Gehaast haal ik een tientje
uit mijn zak, pak de flessen en wil de zaak verlaten als iemand me bij m'n schouder
beetpakt. Ik draai me om.
‘Bloem,’ zeg ik.
‘Wat heb je gekocht?’
Ik houd de flessen omhoog.
‘Slaapmiddel voor het leven,’ zegt Bloem.
Ik knik.
‘Goede wijn?’ vraagt ze.
Ik schud van nee.
‘Goedkoop.’
‘Hoe is het met Melk?’
‘Goed,’ lieg ik.
Bloem glimlacht, peutert aan de kaas die ze vastheeft.
‘Ik moet gaan,’ zeg ik en open de deur.
‘Ja,’ zegt Bloem, ‘ik ook.’
Buiten is het harder gaan regenen. De plassen glinsteren op de straat en ik versnel
mijn pas. Mijn haar plakt aan mijn voorhoofd, de flessen klinken tegen elkaar. Een
man met een hond passeert, de koplampen van een BMW verblinden even mijn
gezichtsveld.
Ik open de deur en sluit deze direct af. Het ijzeren geklik galmt in de hal.
Werktuiglijk controleer ik de brievenbus en vind dezelfde reclamefolders die ik er
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vanochtend aantrof. Vanaf mijn jas druppelt er water op de vloer en ik proef ervan,
gehurkt. Het smaakt naar niets.
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In de kamer heeft Melk het licht uitgezet. Ze zit rechtop met haar benen op tafel te
bladeren in een bloemlezing die ik haar eens gaf maar die ze nooit echt heeft
gelezen. Er branden kaarsen. Een van de flessen zet ik naast de TV, de andere
open ik. Ik schenk mijn lege theemok tot de rand vol. Ik zet me neer op de bruinleren
stoel. De klok tikt een minuut verder, het geluid klinkt hard en het irriteert me. Ik sta
op en wil de wijzers stoppen.
‘Niet doen,’ zegt Melk, ‘Ik wil niet dat de tijd stopt, dan duurt het nog langer.’
Mijn hand blijft even zweven, dan ga ik weer zitten. Ik hoest, neem een slok wijn
en verslik me. Druppels wijn druipen uit mijn mond op de vloer. Nogmaals neem ik
een ferme slok en onderdruk krampachtig een nieuwe hoestbui. Ik kijk naar Melk,
die opgekruld op de bank ligt. Ze opent haar ogen en staart me aan. Het is een
nietszeggende blik, bijna verachtend. Ik wend me af, neem opnieuw een slok en
schenk de inmiddels lege mok weer vol. In de kamer is het donker, schemergeel
en flikkerend, en het geurt naar nat hout. Ik ga tegenover Melk op de grond zitten.
De bloemlezing valt dicht. Tussen de bladzijden zit een ansichtkaart van Leonardo
da Vinci. Het is een zelfportret. Ik kocht het in het Louvre, toen Melk en ik in Parijs
in een hotelkamer woonden. Meestal zat ik alleen op de kamer, dronk elke dag de
minibar leeg en nam urenlange baden. Op het laatst moest ik dan kotsen en belde
ik een kamermeisje om het op te ruimen. 's Avonds laat kwam Melk thuis en zij
vertelde over haar dag. 's Nachts gingen we naar feesten van Melks werk. Het was
een vreemd nachtelijk leven en soms nam Melk vrij door zich ziek te melden en dan
liepen we zwijgend ineengestrengeld door het Louvre, gaven elkaar hi-fives in de
zaal met Hollandse Meesters en huilden samen om de schoonheid van dit alles.
Het was heel sereen.
‘Ik wil niet dat je naar me kijkt,’ zegt ze en draait haar hoofd.
‘Wil je ook wijn?’ vraag ik en schenk alvast haar mok vol.
Ze schudt van nee, maar komt dan overeind en reikt haar hand uit naar de beker.
‘Toch maar?’ vraag ik.
‘Ja, toch maar,’ zegt ze.
We zwijgen en drinken. In haar pupillen reflecteert dof het flakkerende licht van
de kaarsen. Warrig haalt ze een hand door het haar. Haar linkerwenkbrauw gaat
lichtjes omhoog.
Ik schenk mijzelf nog een keer in. De fles is inmiddels leeg. Zenuwachtig kijk ik
op mijn horloge. De avondwinkel sluit over een kwartier.
‘Ik ga nog even naar de winkel,’ zeg ik.
Als ik weer buiten sta in mijn donkergroene trenchcoat, is de regen wat geminderd.
Met een haastige pas loop ik door de vochtige straat. Soms schop ik een steentje
weg, kijk naar sloten van fietsen, hoewel ik nog nooit een fiets heb gestolen. Er
waait een zachte wind, bladeren dwarrelen langs mij heen, de straten glimmen in
het licht van de lantarens. Weer kom ik langs het café. Het Ulysses-meisje is weg
en op haar plaats zit een aangeschoten jongen van hoogstens 17 een sigaar te
roken en wezenloos in zijn whisky te staren. Een meisje staat enige meters verderop
en kijkt met kwade ogen zijn richting uit. Haar mascara is uitgelopen. Ze is nog
jonger, een jaar of 15 en drinkt een cola. De jongen drinkt zijn glas leeg, wijst op
het meisje en krijgt een nieuwe whisky voor zich neergezet. Hij lacht spottend.
Ik loop verder en duw mijn handen diep in mijn zakken. De nachtwinkel doemt
hel verlicht voor me op. De winkelier lacht breeduit, zegt iets in de trant van ‘dat is
snel’ als ik om de wijn en kaas vraag. Even voel ik een
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prikkelende agressie in mij opkomen, maar laat het zakken. Ik betaal en verlaat de
winkel als enige en laatste klant.
Het café passeer ik weer. Zowel de jongen als het meisje zijn verdwenen. Drie
dikke studenten doen moeite een lelijk meisje te versieren, alle vier dragen dezelfde
bril en dat doet me even glimlachen. Op de bar staan minstens twaalf halfvolle
glazen bier. Ik hoor muziek door de ramen trillen. Het is ‘Boys Don't Cry’ van The
Cure. Ik loop verder en probeer het Ulysses-meisje, het puberstel en de studenten
te vergeten. Alleen het meisje blijft. Er glijdt een druppel regen in mijn oog en ik
veeg hem weg met mijn mouw.
De ramen van het huis zien er donker uit als ik aankom. Ik sluit de voordeur voor
de tweede maal af en trek mijn jas uit. De tas zet ik behoedzaam op de derde tree
van de trap. In de gang kijk ik naar de poster van Franz Kafka die Melk eens kocht.
Hij is gescheurd en hangt iets scheef. Ik kijk Kafka in de ogen en denk ‘waarom in
het Duits, Franz?’
Ik trek mijn schoenen uit en loop de trap op. Ik neem de tas met wijn en kaas en
probeer geen geluid te maken en voel de aderen in mijn slapen kloppen.
Melk ligt nog steeds op de bank, haar benen dicht tegen haar lichaam opgetrokken.
Ik haal de flessen uit de tas en zet ze in de boekenkast. De verpakking van de kaas
scheur ik open met mijn tanden. Met de brievenopener die op de bijzettafel ligt, snijd
ik dunne plakjes van de homp. Melk slaapt en draait haar gezicht mijn richting op.
Haar oogleden stijf dichtgeknepen zodat boven haar neus kleine rimpeltjes zichtbaar
worden. Ze slaapt kwaad.
Ik open de fles wijn die naast de televisie op de grond staat. De kaas is hard en
smakeloos. Ik spoel de resten weg met de lauwe wijn. Ik schop een lege fles om
als ik de kaas naar de keuken wil brengen.
‘Sorry,’ mompel ik, ‘ik wilde je niet wakker maken.’
‘Ik sliep niet.’
Ik ga weer zitten, schenk mijn mok vol tot aan de rand, leg de kaas op tafel, en
neem een grote slok. Melk pakt de fles en zet hem aan haar mond. Ze neemt een
ferme teug. En opnieuw. Als ze stopt met drinken, glijdt een druppel wijn langzaam
van haar lippen langs haar hals naar beneden. Precies tussen haar borsten verdwijnt
het. Haar zachte huid is daar donzig. De kleine witte haartjes zijn nat en vormen
een grillig spoor. Ze zucht tweemaal diep en ledigt de fles dan in één teug. Ze boert.
‘Ik ben dronken,’ zegt ze met een vlakke stem.
‘Je bent moe,’ zeg ik.
‘Moe én dronken.’
Ik kuch, nerveus.
‘Zal ik je naar bed brengen?’
‘Ik kan zélf wel naar bed, als ik daar zín in heb, en ik wil niet naar bed want boven
is het koud en donker. Hier is het licht en warm. Je weet dat ik niet van donker hou.
En van kou.’
Ik knik. Buiten slaat de regen steeds harder tegen de ramen. De weerlichten
maken grote schaduwen en de vlammen van de kaarsen flikkeren door de wind die
door de kieren naast de kozijnen giert.
Ze kijkt me aan met vertroebelde blik, een spottende grijns op haar gezicht. Ze
begint te lachen, eerst heel zacht en dan met hele lange uithalen en pas als ik tranen
op de bank zie vallen, dringt het tot me door dat ze huilt. Onbeholpen staar ik er
naar, strompel dan naar haar toe en sla mijn arm om haar heen. Haar lichaam schokt
als ik d'r aanraak. Dan drukt ze haar gezicht onder mijn arm. Ik probeer niet te
bewegen, haal
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nauwelijks adem en blijf naast haar zitten.
Plotseling duwt ze zich van me af, staat op en loopt naar de keuken waar ze haar
gezicht met koud water wast. Als ze terug in de kamer komt, glijdt de mascara in
strepen langs haar wangen. Haar grote wollen trui hangt los over haar lichaam,
handen weggestopt in de mouwen. Ze veegt met haar linkermouw over haar gezicht.
Ze pakt opnieuw de fles, opent deze met een wilde beweging waardoor de helft op
het tapijt loopt. Even blijft ze onbeweeglijk staan, laat dan de fles vallen en zijgt naar
de grond. In een verkrampte foetus-houding liggend, brabbelt ze onverstaanbare
Franse woordjes, tussen de ademhalingen die hortend naar buiten komen.
Ik sta met trillende handen te kijken. Melk ligt nu heel stil. Af en toe hoest ze even,
rilt. Dan haalt ze diep adem. Zo diep dat ik denk dat het haar laatste keer kan zijn
en heel snel voel ik een kriebelende opwinding in mijn maag.
Melks arm gaat voorzichtig omhoog, alsof ze om hulp vraagt en ik sta daar maar,
me onhandig voelend, alsof ik een vreemde voor mijzelf ben geworden en Melk
slechts de eerste de beste junk in de straat, bedelend om geld.
Mijn handen trillen steeds heviger, ik voel hoe mijn vingertoppen beginnen te
tintelen, mijn hart sneller pompt. Ik tol. Melks arm wuift langzaam heen en weer.
Haar bleke huid geeft bijna licht in het schemerdonker. Ik aarzel.
Met enkele schuifelende stappen sta ik naast Melk. Ik neem de fles wijn van de
grond en gooi het restant in één teug naar binnen. De wijn is goedkoop, ik merk het
aan de hoofdpijn die terugkeert van de eerdere dagen van de aanbieding. Gelaten
laat ik de fles langs mijn heup hangen. Ik hoest ongecontroleerd en voel braaksel
naar boven komen. Ik zak op mijn knieën naast Melk, trek haar overeind en kus
haar wild. Haar lippen gaan niet vaneen en weer voel ik dezelfde opwinding in mijn
maag als eerder.
Met wankele bewegingen slaag ik erin haar op te tillen en strompel naar de
slaapkamer. Ik trap de deur open en gooi Melk op bed. Het is alsof ze dood is, het
juicht op een krankzinnige wijze in mij, en ik laat haar liggen zonder 'r toe te dekken.
Ik plof neer op de bank waarop Melk eerder lag, bekijk de voorkant van het veel
te trendy blad waarop Melk staat. Wijn zou ik moeten hebben. Ik reik naar de televisie
en neem een fles die ik open met de brievenopener. Stukjes kurk drijven op de
bovenkant van het vocht en ik spuw ze uit als ik een slok neem. Wijn is eigenlijk
een zwakke drank. Evenals ik zwak ben. Neen, whisky moet ik gebruiken, opdat
het me kan sterken.
Ik duw de overblijfselen van de kurk terug in de fles en beweeg me onstabiel maar
vastberaden naar de drankkast. Ik vind een halflege fles Té Bheag, overweeg deze
aan mijn lippen te zetten, neem dan een brede tumbler uit de kast en schenk het
ruim vol. De alcohol geeft me een weldadige overmoed. Een gloed die me doet
denken aan Melk. En hoe ik haar soms zou willen wurgen. Eveneens weet ik dat ik
een lafaard ben. Misschien omdat ik hou van Melk. Misschien niet. Ik weet niet eens
of zij van mij houdt.
Nogmaals schenk ik het glas vol en sla het achterover. Serieus dronken worden
vanavond en slapen op de bank, zelfs dat is een sleur geworden. Met wanhopig
trillende vingers sla ik het telefoonnummerboekje open en vind het nummer van
Bloem. Ik draai het en na de derde keer overgaan neemt zij op. Ik noem op gedempte
toon mijn naam en zwijg dan. Bloem maakt een grapje door te zeggen dat haar wijn
al op is.
‘En de avondwinkel is ook al dicht, wat nu?’ zegt ze.
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Ik probeer te lachen, zucht in de hoorn.
‘Als ik haar vermoord, Bloem, als ik haar gewoon wurg vanavond, Blijf jij dan nog
steeds van mij houden?’
Even is het stil. ‘Ja. Ja, dan blijf ik van je houden.’
‘Ik weet niet eens of zíj van mij houdt.’
Weer is het stil. ‘Ze heeft ééns van je gehouden.’
Stil knik ik.
‘Welterusten.’
‘Dag Bloem. Dag.’
Whisky drink ik nu en het warmt mij en zorgt ervoor dat ik minder denk aan Bloem,
of aan Melk. Met het glas losjes in mijn linkerhand loop ik naar de badkamer en pis
daar. Voor de spiegel staand haal ik mijn hand door de vettige haardos. Ik grijns
een dronken grimas in het onverlichte hok. In het kaarslicht vallen schaduwen op
mijn gezicht.
Vanuit de badkamer kijk ik de slaapkamer in. Het bed is leeg. Ik wrijf in mijn ogen
en kijk nog eens. Niets. Met een vreemde kriebel in mijn keel roep, fluister ik Melks
naam. Geen antwoord. Ik sluit de badkamerdeur, zet het glas whisky op de commode.
Enkele kaarsen zijn uit. Ik tast naar de lichtschakelaar, maar als ik hem omzet blijft
het donker. Ik loop naar de woonkamer, zoekend naar lucifers of een aansteker.
De kaars op de commode dooft spontaan. Een onaangename nervositeit brandt in
mijn buik, en het gezoem in mijn hoofd is oorverdovend. Ik voel hoe mijn hart sneller
pompt en even lijkt het alsof mijn overhemd beweegt door de slagen.
‘Melk?...’
Geen antwoord en ik probeer door mijn dronken roes vormen te onderscheiden
en ik weet niet of ik geluiden hoor die er wel of niet zijn. Ik blijf de naam van Melk
roepen, als een kind op zoek naar zijn moeder, en ik krijg geen antwoord. Geluiden
klinken rechts van me, links van me, maar niets beweegt, ik hoor dreunen, een
luidruchtige ruis en het lijkt alsof de wanden buigen, vervormen. De kamer verkleurt
van flikkerend geel naar donkerrood en plots is het angstig stil. Het is alsof naalden
in mijn gezicht prikken en mijn ogen naar buiten willen. Ik probeer mijn ademhaling
te controleren maar ik merk dat ik buiten adem ben, alsof ik lang heb gerend. Alle
geluiden, alle kleuren, alle prikkelingen stampen een demonisch ritme. Mijn handen
trillen als een gek, zweet spat uit alle poriën. Flitsen langs mijn gezicht, flarden van
herinneringen steken in mijn zij. Een hoog geluid drukt op mijn oren. Dikke zwarte
stromen bloed vallen op de grond, druipen langs mijn kaken. Ik word tegen de muur
geworpen, zonder enig gevoel in mijn rug blijf ik hangen aan de golvende wand.
Scherven glas scheuren mijn buik open, uit de maag kruipen gifgroene kikkers, die
worden verzwolgen door een zwerm vliegen die me omsingelen. Leeggezogen
embryo's cirkelen rond mijn lijf, exploderen zonder aanleiding en besmeuren mijn
gezicht onder een plakkerige oranje vloeistof die zich onmiddellijk verhardt, veren
vliegen op, zwanen met opengesperde bekken rukken stukken vlees van mijn benen.
Dan.
Is alles ineens weg. De kamer is leeg. Donker en zwart. Ik lig op de grond en
probeer op te staan maar mijn ledematen reageren niet. Ik sluit mijn ogen en als ik
ze weer open, staat Melk boven me. Haar ogen zijn wijd geopend. Er glijden tranen
uit. Ze lacht, op een diabolische wijze. Ik schreeuw maar breng geen geluid voort,
er is niets dan de kille blik van Melk die mij verstijft. Melk staat en staart me aan,
zonder enige vorm van herkenning. Ik voel hoe mijn hart zich wil vrijmaken uit de
rest van mijn lichaam, hoe het vecht zich te bevrijden. Verwijdering. Ontsnapping.
Geen
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redding. Melk. Bloem.
Plots.
Het licht schijnt zwakjes als een spiegelei. De lucht als een samenraapsel van
kleuren. Volkskrant op de mat. De geur van koffie, schoonmaakmiddel en duur
parfum. Alles lijkt door een raster te bezien, geluiden klinken gedempt, bijna
onderdrukt. Ik loop, verdoofd, dood in mijn hoofd, naar de keuken. Melk lacht en zet
een kop thee voor me neer, Bloem glimlacht, geeft me de Volkskrant aan, ik zit op
de stoel, merk dat ik naakt ben, zie hoe Melk en Bloem elkaar zoenen, de zon is
een ei van de Chinees, de krant heeft Parijse letters, ik ruik een geur, voel de
stekende hoofdpijn van de kater opkomen, zie de thee blauwdampend voor mij
staan en de staalblauwe blikken van Melk en Bloem in mijn rug dringen en ik val
voorover op het kille rode zeil van de keuken, mijn nek in een vreemde houding en
Melk opent de balkondeur, terwijl Bloem zachtjes neuriënd het grijze wasgoed
ophangt en de wind blaast in een regenachtige nacht vol zon en maan.
‘Lust je een zachtgekookt eitje?’ vragen zij beiden.
Niels Carels

Passionate. Jaargang 5

61

Passionate. Jaargang 5

62

Studie
Aan de leestafel zit een jongeman,
een studieboek ligt open voor hem.
Hij schrijft iets over in een schrift.
Links van hem twee meisjes, bijna dames.
Ze zijn druk in gesprek, ze spreken
met een accent dat geen perspectief
biedt voor omgang met geleerde heren
of kennismaking met pa en ma.
Een wiebelt zo met haar stoel
dat ze dreigt tegen hem aan te vallen:
O pardon, meneer, 'k zat bijna bovenop u.
Hij lacht verlegen. - Midden in een café
met een meid op schoot, handtastelijkheden
als roeren in het schuim van een cappuccino,
dat zou pas studeren zijn: accentloze
spraakkunst van de liefde.
Keuzevakken: maatschappijleer van de obers,
ethiek van schande roepende moeders.
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Voorziening
De bedoeling van het ouder worden is
dat je bedorven jeugd steeds mooier wordt.
Maar kijk niet om, want je weet wat
bijvoorbeeld de vrouw van Lot overkwam.
En bij je dochters ingaan is ook niet alles.
Ze voeren je dronken en geven je later
onder de druk van echtgenoten bij de politie
aan en dan kom je voor de rechter of erger
onder behandeling van een psychiater.
Nee, word oud, wees wijs, rook een pijp
onder de lindeboom, kijk veel televisie.
Tel je aandelen of als je die niet hebt
je zegeningen, regel met de verzekering
dat je een plaats krijgt in het paradijs.
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Zwart Nazareth
Stap op je fiets, fotograaf van verlaten
fabriekshallen, fiets naar de schaduw
van koning David in de stad van de stokers
waar de mooikijker werkt en de houtsnippers
gloeien onder de kolf van de alchimisten
die goud maken van vissen. Breng er twee mee,
een in je linker en een in je rechter fietstas,
want wij willen het evenwicht bewaren
in het delicate licht van de koude middag.
Trek het witte vlees van de zee de mantel
uit en besprenkel het met het sap van citroenen.
Eet als de avond valt. Prijs de dag niet eerder.
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De Kooning
Verstekeling met je knappe kop,
potige spieren, heb lak aan het lied
van je komieke stadgenoot die het volk
berusting in zijn lot verkoopt.
Laat de oude wereld achter in het ruim
van de schuit waarmee je oversteekt:
in je plunjezak niet meer dan
een ketelpak voor klusjes en brood
op de plank, schilder de muren
van de rijken: leerschool van oppervlak
en verlangen, geef een continent
nieuwe vormen, leer het zijn vrouwen zien.

Rien Vroegindeweij
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ten slotte
Hoe tenenkrommend het dit voorjaar verschenen I.M. van Connie Palmen ook
was, het boek lijkt wel een discussie over de stand van zaken in de
Nederlandstalige literatuur te hebben losgemaakt. Met name in de Volkskrant,
NRC Handelsblad en De Revisor zijn gedurende de afgelopen maanden
artikelen verschenen waarin de stellingname van de hedendaagse auteur ten opzichte van zichzelf en de wereld om hem heen - ter discussie wordt
gesteld. Begrippen als ‘vorm’ tegenover ‘vent’, ‘ego’ tegenover ‘de wereld’
keren hierin steeds terug. Dat I.M. daarbij als voorlopig hoogtepunt van de
ego-literatuur beschouwd wordt, moge duidelijk zijn.
Schrijver P.F. Thomése opende in zijn artikel ‘De narcistische samenzwering’ (De
Revisor, nr. 1, 1998) de aanval op wat hij de niet-literatuur noemt. De literatuur, zo
betoogt hij, is een bedrijfstak geworden waarin het aanbod geheel afgestemd wordt
op de vraag van het grote publiek. En van dit grote publiek heeft Thomése geen
hoge dunk, om de eenvoudige reden dat de intelligente mensen op een gegeven
moment op zijn en je alleen nog domkoppen overhoudt.
Een schrijver die in deze markt niet wil verdrinken in het enorme aanbod aan
boeken, wordt gedwongen zijn werk af te stemmen op de smaak van deze
dommeriken. Wat zij verlangen van een boek is vooral herkenning, en het moet
geschreven zijn in een ‘vlotte stijl’, dat wil zeggen niet gehinderd door een dwingende
vorm. De massalezer wil niet bewonderen, maar zichzelf in zijn beperktheid bevestigd
zien. Zo is de literatuur anti-literair geworden, alleen nog geschikt om heel snel te
lezen en daarna onmiddellijk te vergeten. De vorm van het boek, waarin volgens
Thomése juist het literaire schuilt, is niet meer van belang. En zo kan het gebeuren
dat men ‘met krom Nederlands inmiddels hoge literaire onderscheidingen verdient,
zoals Connie Palmen met ... het “meesterwerk” De vriendschap’. Connie Palmen
valt overigens perfect binnen een van de succesformules waar de uitgeverijen
volgens Thomése steeds weer op terugvallen: ‘middelbare vrouwen, moedig,
openhartig, vaak schrijnend, ... op zoek naar De Laatste Grote Beurt.’
Het gebrek aan vorm in de hedendaagse literatuur wordt ook gesignaleerd door
Aleid Truijens in haar artikel ‘Honger naar echt’ (de Volkskrant, 29 mei 1998). Tot
en met de negentiende eeuw, betoogt Truijens, heerste het literaire dogma dat een
roman een eigen wereld schept - een wereld die lijkt op de werkelijkheid, weliswaar,
maar een waarin de verbeelding van de schrijver voor de
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noodzakelijke afstand zorgt. Goede schrijvers liegen de waarheid. Maar het
onderscheid tussen literatuur en het echte leven is inmiddels weggevallen. Het
merendeel van de literatuur van de jaren negentig gaat over het leven van de
schrijver zelf. De ik-verteller heet gewoon Connie (ook voor Truijens is Palmen de
ultieme exponent van de narcistische literatuur), de namen van overige personages
worden ook niet meer verzonnen maar overgenomen uit de werkelijkheid, en het
vroeger verplichte zinnetje ‘iedere overeenkomst van personages met bestaande
figuren moet als toevallig worden beschouwd’ gaat zelden meer aan romans vooraf.
De hedendaagse auteur schrijft alleen nog over zichzelf, en de verbeelding is daarbij
ver te zoeken. De shortlist van de laatste Libris Literatuur Prijs is volgens Truijens
typerend: de boeken van Voskuil, Grunberg, Ruebsamen, Meijsing passen allen in
bovengenoemde trend. Alleen in Uit het paradijs van Nelleke Noordervliet heeft de
verbeelding van de auteur de overhand gekregen.
Aan het eind van haar artikel, zoekend naar een alternatief, verwijst Truijens naar
de angelsaksische traditie waarin sinds de jaren zestig de kruisbestuiving tussen
literatuur en journalistiek tot imponerende boeken als In cold blood van Truman
Capote heeft geleid. Het journalistieke element zorgt voor een wijdse blik, gerichtheid
op de wereld. Om de lezer daarbij te raken, zijn literaire middelen nodig die het boek
een vorm geven en uit doen stijgen boven de waan van de dag. Een dergelijke
combinatie van feit en fictie laat zien dat een directe weergave van de werkelijkheid
niet tot een gebrek aan vorm hoeft te leiden. Truijens weet echter geen enkele
recente Nederlandse roman te bedenken die dit op een succesvolle wijze tot
uitdrukking brengt. Ze wijst op de voorbeeldfunctie die Enduring love van de
Engelsman Ian McEwan zou kunnen vervullen, en besluit: ‘Een roman die laat zien
dat de waarheid niet noodzakelijk in het eigen leven besloten ligt, wat zou dat mooi
zijn.’
Het lijkt erop dat men in het Nederlandse taalgebied nog altijd worstelt met de
vorm-vent tegenstelling - om de aloude terminologie van Ter Braak en Du Perron
van stal te halen. Het is het één of het ander. Dat de ego-literatuur zo overheersend
is, is nog tot daar aan toe. Wat de boeken van schrijvers als Palmen en Grunberg
zo ergerlijk maakt is het lelijke, vormeloze proza waarin ze geschreven zijn. Het is
alsof de gerichtheid op de vent en diens persoonlijk beleefde werkelijkheid, per se
ten koste moet gaan van de vorm.
Natuurlijk is dat niet zo, en ook in ons taalgebied zijn er schrijvers die het tegendeel
bewijzen. Gerard Reve bijvoorbeeld is een geweldig stilist, en iemand die zijn boeken
een onontkoombare vorm geeft. Hoe overloos hij soms ook door lijkt te leuteren
over zijn bekende obsessies, het is slechts een schijnbare vormeloosheid, wat het
alleen maar sterker maakt. Ook bij Reve is sprake van een groot ego: alles wat hij
ziet en beschrijft is gekleurd door zijn bijzonder persoonlijke manier van kijken. Maar
zijn blik is wel naar de buitenwereld gericht, en op deze manier bouwt hij aan een
consequent wereldbeeld. En daarbij weet hij wel degelijk de massalezer, waar
Thomése zo op neerkijkt, te bereiken. Reve heeft zich nooit aangepast aan de door
Thomése veronderstelde domheid van het volk, om zijn boeken aan de man te
brengen. Zijn wereldbeeld is zo persoonlijk en doorleefd dat het bij de lezer
bewondering afdwingt. En bewonderen willen lezers, ondanks Thomése's
observaties, echt nog wel.
Wel is het zo dat de schrijvers die de kosmos opnieuw uitvinden er in de literatuur
niet talrijker op worden. Hermans was en Mulisch is er ook zo één, maar na de Grote
Drie zijn er nauwelijks nieuwe wereldbouwers opgestaan. Kellendonk misschien,
maar ook hij is niet meer onder ons. Het is misschien ook niet meer van deze tijd
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om aan de buitenwereld zo sterk een persoonlijke betekenis op te leggen. De wereld
is onkenbaar, zo luidt de gangbare opinie, en iedere zingeving is daarom willekeurig.
Maar een auteur kan wel degelijk een persoonlijk stempel op de buitenwereld drukken
zonder er diepzinnige betekenissen aan op te dringen. A. Moonen bijvoorbeeld niet veel jonger dan de Grote Drie, maar pas sinds '78 publicerend - bouwt net als
zijn voorgangers een wereldbeeld op dat als een rode draad door zijn oeuvre loopt.
Moonen schrijft altijd over zichzelf, maar wel als iemand die zich in de wereld begeeft.
Dat is een ervaring waar hij nauwelijks vat op heeft. Hij is niet iemand die het zetten
van een kop thee beschrijft en daarbij vol bewondering zijn eigen gedachten
analyseert, zoals Palmen doet. Hij weet dat zijn ego nietig is vergeleken met de
omliggende werkelijkheid, en dat is precies waar het bij zoveel hedendaagse
schrijvers aan schort. Door zijn persoonlijke obsessies te verbinden met de
buitenwereld, krijgt zijn werk een onontkoombaarheid waarbij de boeken van Palmen
en co, alleen bezig met hun ego, altijd iets aanstellerigs en gemaakts zullen hebben.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk - al spreken we overeen andertaalgebied - dat
de auteur J.G. Ballard vorig jaar bij de dood van William Burroughs, de allergrootste
der wereldbouwers, verzuchtte: now we are left with the career novelists.
Erik Brus
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Over de medewerkers
Emerald Beryl ('64)
is artistiek programmeur bij Paradiso in Amsterdam. Hij is eveneens regisseur en
auteur van meerdere toneelstukken en werkt momenteel aan zijn eerste roman.
Naast de autobiografie van LL Cool J vertaalde hij Fight The Power van Chuck D,
eveneens uitgegeven door Vassallucci. Beryl was medesamensteller van de twee
Double Talk bundels over rap en poëzie.
Johan Boer ('69)
is in korte tijd bekend geworden om zijn grote stickers, die hij illegaal aanbrengt,
bij voorkeur op de ruiten van grote kunstinstellingen, zoals musea, kunsthallen en
kunstuitleen-centra. Maar ook groenteboeren zijn niet veilig voor zijn klevende kunst.
Hij is werkzaam als illustrator.
Niels Carels ('77)
heeft sinds zijn vorige bijdrage aan Passionate besloten dat Neerlandici nooit
grote schrijvers zijn en is derhalve film- en televisiewetenschapper geworden. Verder
vult hij zijn dagen met het verschaffen van alcohol aan derden. Zo nu en dan werkt
hij aan zijn nieuwe roman, bezoekt Artis of koopt boeken van lelijke dode schrijvers.
J. Eijkelboom ('26)
vertaalde o.a. poëzie van John Donne, Philip Larkin, James Fenton en het
overrompelende werk van Weldon Kees. Op het ogenblik werkt hij aan de vertaling
van Craig Raine's History: the home movie. Zijn eigen gedichten verschijnen iedere
drie jaar. Meest recent: Het lied van de krekel uit 1996.
Astrid Lampe ('55)
schrijft proza en poëzie. Ze debuteerde in 1997 bij uitgeverij Querido met de
bundel RIB, dat jaar genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs. Zij publiceerde o.a.
in Surplus, De Zingende Zaag, De Revisor en Yang. Momenteel werkt ze na
voltooiing van het manuscript voor een roman aan een tweede bundel.
LL Cool J ('68)
leerde rappen in de parken van de New Yorkse wijk Queens. Op zijn 17-e werd
hij plotseling een rapster, met het verschijnen van zijn eerste lp Radio. In '87 scoorde
hij een enorme hit met de trendsettende rapballad ‘I need love’. Nu zijn autobiografie
Phenomenon is verschenen, werkt hij in Hollywood aan een filmcarrière.
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Paul van der Schoor ('61)
woont en werkt in Rotterdam. Hij publiceerde in Sic en Passionate. Het credo
‘een boek is pas een boek als ik het heb geschreven’ zou op hem van toepassing
kunnen zijn, ware het niet dat hij daar te bescheiden voor is. Voor zijn nieuwe roman
Passie en lef zoekt hij momenteel een uitgever.
Mustafa Stitou ('74)
debuteerde in 1994 met de dichtbundel Mijn vormen. In september verschijnt bij
uitgeverij Vassallucci de langverwachte opvolger Mijn gedichten. De vier gedichten
in dit nummer van Passionate zijn een voorpublicatie uit deze bundel.
Kees Versteeg ('59)
heeft voor de Passionate Internet Editie de cursus ‘Kort en krachtig’ (over het
schrijven van aforismen) samengesteld. Binnenkort gaat deze cursus van start.
Iedere geïnteresseerde kan zich nu inschrijven op www.passionate.nl. Versteeg,
sinds jaar en dag de aforist van Rotterdam en wijde omstreken, hoopt op deze
manier eindelijk eens serieuze concurrentie te krijgen.
Rien Vroegindeweij ('44)
publiceerde diverse verhalen- en dichtbundels. Hij is columnist van het Rotterdams
Dagblad. In september verschijnt bij uitgeverij Veen zijn nieuwe bundel Eerst varen,
dan leven, waaruit de vier gedichten in dit nummer van Passionate een voorpublicatie
zijn.
Klaas de Wit ('25)
publiceerde eind jaren vijftig de romans De sleutel is gebroken en Vissen achter
het net, en begin jaren zestig de verhalenbundel Buitenoorlogse vertellingen. In een
minder ver verleden verschenen verhalen en gedichten in De Tweede Ronde,
Maatstaf en Hollands Maandblad.
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Het volgende nummer
Delfshavenspecial met bijdragen van
Hans Sleutelaar
Casper van den Berg
A. Moonen
Ayatollah Musa
Peter Swanborn
Frans Vogel
Marion Vredeling
En artikelen over
Willem Elsschot,
Anna Blaman en
The Beatles in Delfshaven
vanaf 1 november in de boekhandel
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Delfshaven is New York voor beginners
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In den beginne
Willem Elsschot, Anna Blaman, Riekus Waskowsky, J.A. Deelder, Alfred Kossmann,
C.B. Vaandrager en Hans Sleutelaar. Een zevental schrijvers dat ooit woonde en
werkte in het gebied dat de huidige deelgemeente Delfshaven vormt. Geen lokale
helden, maar allen auteurs die hun stempel op de Nederlandstalige literatuur hebben
gedrukt. Meer recent waren Abdelkader Benali en Thomas Verbogt er woonachtig,
terwijl A. Moonen, Marion Vredeling, Rien Vroegindeweij en een aantal jonge talenten
er op dit moment actief zijn. Blijkbaar vormt het westen van Rotterdam een stadsdeel
waar literair talent goed gedijt, en met name bohémien-schrijvers zich door hun
omgeving laten inspireren. En aangezien ook het kantoor van Passionate in de
deelgemeente is gevestigd lag het voor de hand dat de redactie het literaire
Delfshaven eens in kaart bracht.
De deelgemeente Delfshaven is een samenvoeging van een aantal wijken dat tussen
de Maas, het centrum van de stad en Schiedam ligt ingeklemd. Haar naam heeft
ze te danken aan de monding van de Schie, de historische haven waar de Pilgrim
Fathers vertrokken, Piet Heyn geboren werd en een jenevermerk furore maakte.
Tot het begin van deze eeuw werd Delfshaven door weilanden van Rotterdam
gescheiden, maar de Tweede Industriële Revolutie en de daarmee gepaard gaande
verstedelijking maakte hier een einde aan. Delfshaven werd opgeslokt door de
havenstad, die door de uitgediepte Nieuwe Waterweg een enorme ontwikkeling kon
doormaken.
De huidige deelgemeente is het resultaat van de bestuurlijke decentralisatie die
vanaf het begin van de jaren tachtig het geloof in de almachtige overheid kwam
vervangen. Die werd ingeruild voor de meedenkende burger, waarvan terecht werd
gedacht dat hij ook iets zinnigs over de situatie in zijn buurt kon vertellen. Aan het
begin van de jaren negentig leidde dit tot de eerste verkiezingen voor de
deelgemeenteraad, die na wat kinderziekten de problemen in de buurten te lijf mocht
gaan. En die waren er genoeg. Vooral de drugsproblematiek, de kleine criminaliteit
en de door veel inwoners ervaren onveiligheid vroegen om maatregelen. Delfshaven
kreeg landelijke bekendheid vanwege haar veiligheidsproble-
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men, waarbij de wijk Spangen de twijfelachtige eer te beurt viel zelfs de internationale
pers te halen. Er waren perioden dat er bijna geen week voorbij ging of
sensatiebeluste reporters uit Hilversum en Frankrijk rukten uit om de ellende van
Delfshaven te verslaan.
Anno 1998 wordt de deelgemeente nog altijd met dit negatieve imago
geconfronteerd, hoewel de afgelopen jaren een aantal maatregelen zijn vruchten
is gaan afwerpen. De in de jaren tachtig al ingezette stadsvernieuwing maakte
onleefbare buurten weer bewoonbaar, het succes van de Straatkrant bracht het
aantal fietsendiefstallen drastisch omlaag, bewonersorganisaties begonnen met de
(deel-)gemeente samen te werken en er verschenen politieposten in de wijken.
Daarnaast werd het opzoomeren een soort gele tornado die verloederde straten
weer een verzorgd uiterlijk gaf en de sociale verbanden van de buurten bevorderde.
Het fenomeen dat werd vernoemd naar de Opzoomerstraat in Delfshaven werd een
begrip tot ver buiten Rotterdam en voegde zelfs een nieuw werkwoord toe aan de
Nederlandse taal. Meer recentelijk is met het creëren van speciale panden voor
verslaafden een nieuwe stap genomen in de bestrijding van de drugsoverlast. Hoewel
het project zich nog in een experimenteel stadium bevindt, zijn de eerste resultaten
bemoedigend: bewoners hebben minder overlast en de verslaafden een
menswaardiger bestaan.
Hoewel het tij is gekeerd tonen de nationale media nog altijd dezelfde beelden.
Met name rubrieken als SBS Actienieuws en RTL's 5 In Het Land grossieren in
stereotiepe items over verloederde wijken, spuitende junks en aan hun lot overgelaten
bewoners. Daarbij lijkt niet het journalistieke principe van hoor en wederhoor maar
het commerciële belang de voornaamste drijfveer te zijn geworden. Om zoveel
mogelijk adverteerders te trekken worden redacties opgezweept door hun chefs die
met Reality TV over sensationele ellende hun kijkcijfers willen verhogen. Het gevolg
is dat cameraploegen naar Spangen trekken om 's avonds in tendentieuze reportages
telkens weer hetzelfde verhaal te vertellen.
Het gevaar bestaat dat deze aanhoudende negatieve publiciteit een verlammende
uitwerking heeft op de maatschappelijke organisaties en inwoners van Delfshaven.
De slecht geïnformeerde redacties van de bewuste programma's negeren niet alleen
de invloed van eerder genoemde maatregelen, maar gaan ook volledig voorbij aan
de ‘onzichtbare’ kwaliteiten van Delfshaven. Zo beschikt de deelgemeente over de
toeristische attractie Historisch Delfshaven, het televisiebedrijf Blue Horse
productions, de eredivisieclub Sparta, het Prinsestheater, museum De Dubbelde
Palmboom, het Onafhankelijk Toneel en een vestiging van de Stichting Kunstzinnige
Vorming Rotterdam - om er maar een paar te noemen. Daarnaast is het aantal
kunstenaars en culturele instellingen de afgelopen jaren fors gegroeid. De
deelgemeente heeft deze opbloeiende sector in kaart gebracht en een
cultuurmakelaar ingesteld om de autonome kunstenaars en de jonge organisaties
te ondersteunen. Stichting Passionate levert daarbij een zeer bescheiden
maatschappelijke bijdrage in de vorm van een paar betaalde medewerkers en een
verbetering van de aanblik van het pand waarin zij gevestigd is. Al deze kleine
instellingen bij elkaar geven de culturele activiteiten een meerwaarde. Met het oog
op 2001 - wanneer Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa is - zou het niet
slecht zijn wanneer deze kwaliteiten ten volle benut worden.
Dit themanummer is niet meer dan een aanzet hiertoe. Een politiek correcte
uitgave is het niet geworden. Ondanks de verbeteringen kampt Delfshaven nog
altijd met problemen en met name aforist Kees Versteeg stelt deze op de van hem
bekende wijze aan de kaak. Voor het overige spreken de bijdragen voor zich. De
redactie heeft namelijk een nummer willen maken dat voor de literair
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geïnteresseerden in Delfshaven net zo interessant is als voor onze abonnees in
Groningen. Een compleet overzicht is het niet geworden, zover reikten de
beschikbare middelen en tijd niet. Wie u ongetwijfeld zal missen is Alfred Kossmann.
Nog voordat de redactie auteurs benaderde voor bijdragen overleed hij in zijn huidige
woonplaats Amsterdam. In het najaar van 1996 interviewde ik hem voor het eerste
gedrukte nummer van Passionate. Het interview werd een boeiend gesprek, waarbij
ik door een aantal kopstoten de band vergat om te draaien en het grootste deel van
het gesprek niet werd vastgelegd. U mag dit nummer ook als een klein eerbetoon
aan hem beschouwen.
Giel van Strien
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De hond, het huis, de straat, de stad
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I
Ooit droomde ik dat ik in een opwelling een hond kocht. Niet omdat ik zo dol was
op die specifieke hond, maar omdat ik de eigenschappen van een hond om me
heen wilde hebben. Ik wilde van die eigenschappen leren, zodat ik ze kon vertonen.
De bedoeling daarvan was om door bemiddeling van ‘het andere’, mijzelf beter te
leren kennen.
Pas toen de hond al in mijn huis was en voortdurend achter me aanliep of op
schoot wilde springen, waardoor ik werd verplicht nog eens beter naar hem te kijken,
zag ik dat het een vieze schurftige hond was. Ik duwde hem steeds van me af als
hij te dichtbij kwam. Vervolgens ging hij onder mijn tafel liggen en keek me - net als
een mens - smekend aan.
Een gevoel van beklemming overviel mij, en radeloos vroeg ik mij af hoe ik me
nog van het dier zou kunnen ontdoen. Want wie zou ooit een schurftige, smekend
kijkende hond van me willen overnemen?
Zodat ik gedwongen werd hem te vermoorden.
Ik heb altijd een vage angst gehad dat het me met huizen precies zo zou vergaan:
dat de permanent verpestende stank uit het afvoerputje, de lekke dakgoot, de
verstopte riolering, de gaslekken en rotte balken, gebroken dakpannen, optrekkend
vocht, huiszwammen en boktorren pas aan het licht zouden komen zodra ik het
koopcontract had getekend. En aan wie zou ik dat huis dan ooit nog kunnen
verpatsen?
Dat huis zou me zo zwaar op de maag komen te liggen dat ik gedwongen zou
worden het in de fik te steken.
Geen idee waarom dit soort angsten mij achtervolgen; ik heb altijd in mooie huizen
gewoond. Maar soms vraag ik mij af: heeft een mens daar ook geluk mee? Want
mensen die in mooie huizen wonen gaan plotseling alle deurposten schuren en
schilderen, lampjes ophangen, kleedjes uitkloppen, en de tuin wieden van hun
zogenaamde paradijsje. Ze krijgen de neiging om liever in de rust van hun kamertjes
te verblijven, dan in het drukke stadsgewoel.
Godzijdank heeft deze binnenhuis-rust nooit genoeg aan zichzelf. Haar
tegenhanger vindt zij in een tweede natuur, die de mensen naar buiten de straat op
drijft, ze aanzet om buiten verstrooiing en jolijt te zoeken.
Bij mij is die tweede natuur sterk ontwikkeld. Een mooi huis is fijn, maar het mooiste
gebouw dat ik ken is toch wel de straat en een van mijn liefste bezigheden is daar
doorheen te slieren.
Toen ik mijn huidige huis in Delfshaven kocht zei de verkoper: ‘Wel, ú kunt tenminste
zeggen dat u in een “laan” woont.’ Hoe komt iemand erbij om zoiets te zeggen; ik
kon hem wel voor z'n bek slaan, want hij zette een enorme domper op mijn geluk.
Ik had meteen het gevoel alsof ik bij mijn ouders in de buurt ging wonen; hun hele
dorp bestaat uit lanen met huizen in het groen. In dat dorp is niets te beleven en
sindsdien denk ik dat een plaats met een hoog percentage lanen gemeden moet
worden als de pest.
Tot mijn opluchting versmalt de Schietbaanlaan zich vlakbij mijn huis tot de
Schietbaanstraat. Het denkbeeldige scharnierpunt zweeft ergens boven de verdiepte
's Gravendijkwal. Helaas kan ik in dit verhaal met dat gegeven
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niet veel aanvangen; die bewuste Schietbaanstraat bevindt zich in het Oude Westen
en niet in Delfshaven. Dit is jammer want juist in de Schietbaanstraat ben ik
regelmatig bezoeker van een café waarover ik graag had willen schrijven. Of beter
gezegd in het café in de Schietbaanstraat bevindt zich een man waarover ik graag
had willen schrijven. Hij is verwarmingsmonteur en hij vertelde laatst een fraai verhaal
waarmee je best voor de dag kunt komen. Het ging erover hoe hij verwarming moest
aanleggen in de snijzaal van een ziekenhuis. De man is klein van stuk, heeft een
prachtig droevig gezicht en een mond met grote gulle lippen. Hij is Kaapverdiaan
en woont al dertien jaar in Delfshaven. Ik ben nog nooit bij hem thuis wezen buurten,
maar in het café waar ik hem voor het eerst ontmoette, spreek ik hem regelmatig.
Sinds ik in Delfshaven woon heb ik in een Eritrees (-> Eritrea) café Italiaans
biljarten geleerd - een soort jeu de boules waarbij enkele mallotige Halma-pionnetjes
in het midden van het laken staan en men de ballen met de hand op het biljartlaken
werpt - ik heb in een Kaapverdiaans (-> Kaapverdië) café bao leren spelen - waarbij
erwten, zaden of bonen met de hand vliegensvlug over de holletjes in een bak
worden verdeeld. Ik heb opnieuw en stukken beter leren tafelvoetballen, dominoën
en vooral... Kaapverdiaans leren feesten. Dat dit allemaal mogelijk is, is wat mij
betreft een van de aardigste eigenschappen van Delfshaven.
De medewerker van Passionate die me uitnodigde om een bijdrage te leveren aan
het Delfshavennummer, vertelde dat hun redactie tegenwoordig bij mij in de straat
woont.
De medewerkers van Passionate wonen bij mij in de straat en je zegt godbetert
niet: ze wonen bij mij in de ‘laan’.
OK, dacht ik, dus jullie hebben je intrek genomen in dat pand met dat rolluik, die
witte kantoorlamellen en die eikenhouten bureau's, met andere woorden dat pand
dat eruit ziet als een kantoor. Ik was nooit op het idee gekomen dat er een redactie
van een literair tijdschrift achter die lamellen zou kunnen wonen; dat had ik dan toch
moeten merken doordat het bij mij in de straat een komen en gaan was van types
uit de tekeningen van Peter van Straaten?
‘En,’ vroeg ik nieuwsgierig aan de medewerker van Passionate, ‘ben je al eens in
dat café van jullie buurman geweest? Daar kun je leren bao spelen.’ Nee, hij was
er nog nooit geweest. Hij wist ook niet dat achter het bruine houten schot naast zijn
rolluik een Kaapverdiaanse culturele club schuilging. Zeker nog nooit naar binnen
geweest om een biertje te drinken. Sterker nog... zeker nooit kennis gaan maken
met de buren. Nu is het absoluut niet mijn bedoeling om wie dan ook te schofferen,
maar ik wil deze gelegenheid beslist aangrijpen om onder de aandacht te brengen
dat er in Delfshaven - en in Rotterdam in het algemeen - te weinig kennis wordt
gemaakt met de buren. Naar mijn mening moeten we juist zó goed kennis maken
met de buren dat we op een dag glimlachend staan te kijken hoe de Euromast tot
minaret wordt verbouwd.
Sinds ik in Delfshaven woon, ben ik dat soort wensen gaan koesteren.
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II
Schokkende uitspraken gehoord in Delfshaven:
Aan een bejaarde islamitische (-> islam) vrouw wordt gevraagd: ‘Wil je in Nederland
sterven?’
Zij antwoordt: ‘Dan moeten er eerst islamitische begraafplaatsen komen.’
Een socioloog van Nederlandse makelij: ‘Er is juridische onduidelijkheid of het vieren
van feesten een grondrecht is.’
‘Ze kunnen een moskee er toch ook laten uitzien als een kantoorgebouw?’
‘Er wordt meer geklaagd over vliegtuigen, over geluid en stank dan over de overlast
die allochtone jongeren veroorzaken.’
Een intellectueel: ‘Cultureel deviant gedrag wordt getolereerd binnen de begrenzing
van de eigen woning.’
Raadsel: ‘Wat hebben Dakar, Lissabon, New York en Rotterdam met elkaar
gemeen?’
‘Door op markante punten in de stad grote moskeeën te realiseren, geef je moslims
de indruk dat het ook hún stad is.’
Een politieagent: ‘Moskeeën zijn omstreden, net als opvanghuizen van verslaafden.’

III
Er was eens een koning die aan een architect vroeg om een ontwerp voor een
moskee te maken.
De vorst keurde het ontwerp goed, waarna onmiddellijk met de uitvoering werd
begonnen. In vier dagen was het grondwerk gereed. In acht dagen waren de
funderingen gelegd. Toen echter gaf de vorst het bevel om met de werkzaamheden
wat minder haast te maken. Daarna ging hij voor twee of drie maanden op reis.
Intussen was er in de stad een groep kunstenaars aangekomen. Terwijl de
werkzaamheden aan de moskee langzaam stil kwamen te liggen, vervaardigden
de kunstenaars de prachtigste marmersculpturen. De door hen uitgevoerde
opdrachten hadden allemaal de lotgevallen en heldendaden van de vorst tot
onderwerp: zijn belegeringen, overwinningen en zijn nederlagen. Voorts allerlei
zinnebeeldige voorstellingen zoals een gewapende man, die door twee gevleugelde
handen aan zijn haren boven de grond werd getild.
Toen de architect zag dat de werkzaamheden aan de moskee helemaal stil
kwamen te liggen, steeg hij te paard om de vorst in zijn verblijf te velde te gaan
bezoeken. De vorst nodigde de architect aan zijn tafel, waar allerlei buitenlandse
gasten aanzaten. De architect bracht verslag uit van wat er in de stad gebeurde.
De vorst leek eerst heel tevreden. Hij was vooral geïnteresseerd in de voortgang
van de bouw van de torens, ook al omdat in iedere bouwsteen van de toren zijn
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naam stond gegraveerd. De vorst vroeg aan de architect of de bronzen figuren en
het ruiterstandbeeld die hij in de stad op vier
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poortgebouwen wilde plaatsen al klaar waren. De architect moest daarop in
ontkennende zin antwoorden, en hij zei verwijtend: ‘Ook de bouw van de moskee
en de feestzalen ligt helemaal stil.’
De vorst kreeg een kleur en begon onrustig op zijn stoel heen en weer te schuiven.
Zijn gasten fronsten de wenkbrauwen.
‘Luister,’ zei hij tegen de architect en tegen zijn gasten, ‘ik zal het uitleggen. Ik
had een keer een droom... ik had bevel gegeven om in mijn stad feestzalen en een
moskee te bouwen, zodat allen die ons zouden komen bezoeken zich op hun gemak
zouden voelen in onze stad. De architect maakte een ontwerp en er werd begonnen
met de bouw van de moskee. Het was de bedoeling dat er ook feestzalen zouden
verrijzen waar tot diep in de nacht zou kunnen worden gedanst en muziek worden
gemaakt. Door de geruchten dat het verblijf in de stad in de toekomst paradijselijk
zou worden, begonnen veel mensen naar de stad te trekken en we kregen steeds
meer gasten te huisvesten. Als vorst kreeg ik het er benauwd van, want ik dacht:
En wat als ze nu eens niet meer weggaan?
Pas toen ik de vreemdelingen eens beter bekeek zag ik dat ze er eigenlijk heel
armelijk uitzagen en absoluut geen aanwinst vormden voor de stad.
Een gevoel van beklemming overviel mij, en radeloos vroeg ik mij af hoe ik me
nog van mijn gasten zou kunnen ontdoen. Want wie zou ooit een troep armelui van
me willen overnemen?
Zodat, ik mij genoodzaakt zag om alles te ontmoedigen wat hen maar in de stad
zou kunnen houden, en om te beginnen legde ik de bouw van de moskee en de
feestzalen stil.’
De architect en de gasten zeiden later: ‘Zodat we gedwongen werden hem te
vermoorden...’
Marion Vredeling
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Passionate op het podium
Lezersfeest centrale bibliotheek rotterdam
Op zaterdag 7 november vindt in de Centrale Bibliotheek het tweede Lezersfeest
plaats, de Rotterdamse tegenhanger van het Amsterdamse Boekenbal.
Vanaf 20:00 uur zal op 4 á 5 podia literatuur in de breedste zin van het woord
gepresenteerd worden.
Te gast zijn onder voorbehoud Marga Minco, Lulu Wang, Moses Isegawa,
Joost Zwagerman, Remco Campert, Jan Mulder en Ronald Giphart. De centrale
presentator is Philip Freriks. Vanaf 24:00 uur is er weer het lezersbal.
Passionate zal een gedeelte van het programma verzorgen. Dit geheel in de stijl
van Passionate's jaarlijkse festival Geen Daden Maar Woorden. Er zijn optredens
van onder andere Jamila El Maroudi, Rijn en Ton Vogelaar, Raoul Goudvis, Hagar
Peeters, Cousin Steve en Jaco van der Moolen & Nicolaas Duin.
Overdag organiseert Passionate als opwarmer op drie verschillende plaatsen in het
centrum van Rotterdam een straatpodium. Naast Raoul Goudvis en Rijn Vogelaar,
zijn er optredens van Monica Rose, Daniel Dee, Petra Smulders en het jongleurduo
Ravioli. Presentatie: Jamila El Maroudi.
Plaats en tijd (onder voorbehoud): om 11:00 uur op het Eendrachtsplein, om 13:00
uur op de Eerste Middellandsstraat en om 15:00 uur op het Schouwburgplein.
Kaarten voor het Lezersfeest zijn verkrijgbaar via de Centrale Bibliotheek
Rotterdam (tel: 010 281 62 39).
Toegang: ƒ30,-. Leden van de Bibliotheek Rotterdam krijgen 1 kaartje gratis.
Bezoek de website van het Lezersfeest:
www.bibliotheek.rotterdam.nl/lezersfeest
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In de perfecte timing van mijn tribale afkomst stopt de
legendarische vertelling zijn dolk in mijn tong
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Pelgrimskerk
vanuit een
duistere nis
baarmoederhals
stil vertrek
in golfstreken
liepen zij
de zeeën open
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junkieverdriet?
eeuwenlang zoeken naar
geluk zoals uitgesmeerd
over straatkeien - het witje
door oorlogen gOD
scherp van de naald
sacrament
in spirit-us gewassen
bruine extase
vervloekt v'
mijn verhitting
mijn ziel te koop
water tot vuur
begin met de hemel
Ibn Sinnah, onze verlichte,
wijste onder de filosofen
zijn wij
het volk
in de wolken
vuile kutsociologen
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La Haine
Over luidsprekers
schalt de dj
de verdwaalde koe
hiphopt monotoon
5 hoog
vanuit zijn open raam
steekt hij
de verzilverde loop
richt de 100 m. aan
halverwege torenflat
er is nog niets aan de hand
er is nog niets aan de hand
er is nog niets aan de hand
de bus was te laat
voor de executie
30 min. in rook
en Khalid heeft gemist
en de koe? die loopt
nog rond tussen het grafiet
-blokken en mortuariumpleinen
stapt ook de regisseur op
er is nog niets aan de hand

Ayatollah Musa
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Levensvreugde
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Hij had nooit geweten dat er zoiets als Bospolder bestond op goedbedoelde aarde.
Niet als jongen, noch als aankomend volwassene en erna pas 5 ½ jaar terug via
woningruil met Turks gezinnetje.
De verloederde wijk bevindt zich tussen twee metrostations in, grenst aan
Delfshaven, is geleidelijk aan met behulp van welzijnswerkers tot een getto geraakt.
De onderste bevolkingslaag is er gehuisvest; paupers van diverse nationaliteiten,
waaronder gezinshereniging der volgzame moslims in opgroeiend kindertal resulteert
en de fokpremies ertoe bijdragen een zekere welvaart te bereiken, luxe die in het
land van herkomst onthouden schijnt te worden; kleurentelevée (liefst met
afstandsbediening), video en als hoogste ideaal een eigen automobiel.
Temidden van deze welstandstrevers woont een gehavende vrijgezel van 60, vlot
gekleed, welbespraakt, tamelijk weerbaar, zeer sociaal voelend, huiselijk, gevoel
voor humor en gek op peuterporno via Internet. Ik ken hem vrij goed, want ben het
zelf. Toch liep vermelde vrijgezel eerste kerstnacht 1997 barrevoets en gehuld in
een versleten regenjas op straat - naakt volgens de Turkse buurman twee hoog
naderhand tot Hikmet - richting gesloten avondverkoop en vervolgens weer terug
naar politiebureau, bezorgd achternagefietst door de geschrokken pal boven hem
wonende zwakbegaafde bijbelfanaat annex trommelaar.
Gastvrij ontvangen door de brigadiers werd het voor de merkwaardige bezoeker
uiteindelijk op voorspraak van twee Riagg-dames een voorspoedige ambulancerit
naar Noordwijk. Dichterbij schenen alle klinieken bezet te zijn. De patiënt lag gerieflijk
op een brancard en genoot af en toe van het schempend verlichte uitzicht. Er
ontstond zelfs een geanimeerd gesprek tussen hem en de twee ziekenbroeders.
Er volgde een prettige drie maanden durende vakantie verdeeld over drie klinieken.
Reeds na enkele weken werd hij verplaatst naar Capelle a/d IJssel, alwaar hij nog
in 't IJssellandziekenhuis kwam te liggen met een aangename longontsteking. Daar
kreeg hij van de hem bezoekende regisseur van Z. te horen dat Erwin K. aan een
hartstilstand was overleden in zijn vertrouwde omgeving bij moedertje thuis, terwijl
hij nog zo veel toekomstplannen had.
Tenslotte belandde hij op de 's-Gravendijkwal van zijn woonplaats (Rotterdam).
Een verouderde wel wat van een open gevangenis weghebbende dependance. Hij
kreeg een tweepersoons slaapkamer twee hoog. Dag en nacht klonk het opbeurende
lawaai van doorgaand verkeer uit en naar de Maastunnel. Binnen de recreatieruimtes
vernam hij Skyradio met ordinaire zangstemmen en optimistische reclames en
praatjes.
Zeer besteed aan het gewone volk plus medepatiënten schijnbaar, doch een ware
hel voor zijn zich traag herstellend gemoed. Er was een rookhok met uitzicht op een
binnenplaats. Feitelijk sinds zijn longontsteking tot de niet-rokers behorend voor
ruim een maand, kwam hij in de verleiding af en toe een sigaret te bietsen. Eerst
werd hij daar misselijk van, allengs echter ging dat over, zeker naarmate hij er
diverse zelf gekochte pakjes op liet volgen. Van zijn vroegere sprankelendheid was
niks meer over. Hiervoor in de plaats was een via lithiummedicatie getemperde
desgeïnteresseerde stemming gekomen. Twee grote witte tabletten moest hij zelf
beneden komen ophalen rond tien uur 's avonds, terwijl hij toch al uren lang in bed
wezenloos het verkeerslawaai lag te beluisteren.
Kortom, hij zakte in een uitzichtloze diepte weg.
Nog in de kliniek te Capelle verblijvend, mocht hij op een avond zich naar zijn
huisadres begeven per openbaar vervoer. Maar hij bezat geen huis-
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sleutels. De groene gordijnen waren gesloten. Noch de bovenbuurman bleek thuis,
noch de zich over zijn katten ontfermd hebbende overbuurman. Ontmoedigd liep
hij de donkere straat weer uit en belde bij de stuurman om de hoek aan. Deze
leeftijdgenoot, een goeie kennis, was alweer ettelijke jaren met een veel jongere
Caboverdiaanse gehuwd. Gastvrij werd hij ontvangen en zelfs door de heer des
huizes vergezeld richting Capelle. Er stond een venijnige oostenwind. Het lopen
werd bemoeilijkt wegens de in linkerschoen knellende pijnlijke kleine teen. Bovendien
bleek hij te licht gekleed op deze barre maartse kou. De stuurman sprak hem moed
in. Moeilijk bereikbaar was de kliniek en beide voetgangers wisten, na bij een
bushalte vergeefs gewacht te hebben, de juiste weg niet meer. Zij belandden binnen
een restaurant alwaar een feest heerste met hossend volk. Of er een taxi besteld
kon worden. Voor Moonen, want zo heet immers de hoofdpersoon van dit verhaal,
was amper het feestgedoe door ogenschijnlijk gelukkige types, waaronder tevens
een aantal kleuters, te verdragen of te vatten. Eindelijk verscheen de bestelde taxi.
Het doel werd bereikt en de metgezel zou zich naar een metrostation laten rijden.
Van een acute halskanker waar de stuurman in april aan zou sterven was nog niks
te merken geweest.
Een tweede poging om zijn huissleutels te bemachtigen en een kijkje te nemen
binnen z'n benedenwoning mislukte eveneens. Zowel de boven- als overbuurling
bleek afwezig. Hij nam één zijner katten via gordijnkier in vensterbank waar. Gelaten
keerde hij per metro terug naar de open gevangenis. Aldaar mompelde hij soms in
het algemeen: ‘Ik kan me huis niet in.’ Twee patiëntes van middelbare leeftijd
bespraken langdurig hun haaruitval.
Maar zie en aanschouw: onverwacht verscheen op een middag de evangelische
bovencabo en er werd afgesproken voor een weekse avond om acht uur. Hij zou
de overbuurman op de hoogte stellen van zijn komst, want die had immers de
huissleutels om dagelijks twee katten te verzorgen. De drie andere verbleven bij de
dierenvriend zelf. Eindelijk was het dus zover. Hij belde schuin aan de overkant aan.
De bekant geheel naar een dierentuin ruikende vijftiger liet hem binnen en deed het
woord in een kleine veel te vol gestouwde huiskamer. Buiten enkele hondjes merkte
hij nog een onbekende poes, goudvissen, een bier zuipende bezoeker voor de
kleurenbuis gezeten, een eenpersoonsbed en grotendeels niet verder ter zake
doende inboedel. Hij bleef uiteraard kort in de onverdraaglijk ruikende woning, toefde
nòg korter binnen krappe achterkamer alwaar kater Hector en Saartje plus dochtertje
Zusje schuw waren weggekropen achter een groezelige tweezitsbank. Nauwelijks
kon hij interesse tonen voor zijn huisdieren die hier opgesloten waren en niet naar
buiten (in de tuin) mochten. Ze konden dan zoekraken vond de ontfermer, zodoende.
Samen staken zij de straat over. De cipier opende de buitendeur en ontsloot
vervolgens de toegang tot de woning, waarbinnen de bewoner dan december 1997
nogal destructief doende was geweest. De behulpzame buurman leidde hem rond
in een vooral binnen voorkamer reusachtig stinkend huis dat aan een ander scheen
toe te behoren. Tweelingzusje Aapje leek de wezenloze hoofdbewoner nog te
herkennen, doch snoof liever aan naar al zijn huisdieren geurende verzorger.
A. Moonen
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Noordereiland
Nergens is de overheid zo eenzaam als in Delfshaven.
Een junk ziet meer in een flash dan bestuurders in een heel leven.
Meer blauw op straat maakt het geweld veiliger.
In sommige buurten van Delfshaven krijg je al een klap op je hoofd domweg
omdat je er een hebt.
De ergste zwarte scholen zijn die met uitsluitend witte kindertjes.
Een verslaving is de wanhopigste vorm van geluk.
De goeie ouwe tijd. Toen junks nog levensgevaarlijk waren in plaats van dat
ze je kruiperig een Straatkrant probeerden aan te smeren.
Sinds het Lik Op Stuk beleid zie je overal wijkagenten surveilleren op gestolen
fietsen.
Delfshaven: de mensen die er nooit komen maken er het meeste mee.
Kees Versteeg
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Anna Blaman
en de moraal van het lezersdom
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In mei 1954 verscheen in Maatstaf ‘Het laatste woord over Eenzaam avontuur’. In
dit artikel schreef Anna Blaman, auteur van Eenzaam avontuur (1948), dat ze haar
kamer zou kunnen behangen met de kritieken die losbarstten na ‘onvoorziene
evenementen’. Met die evenementen bedoelde ze waarschijnlijk het zogenaamde
proces dat tegen haar werd aangespannen.
Ter gelegenheid van de Boekenweek wilde een aantal mensen een literaire
activiteit in Rotterdam organiseren. Het idee was om een schijnproces na te spelen,
een proces waarbij een boek terecht zou staan. De uitwerking van het plan werd
steeds realistischer en daarmee gênanter. Blaman werd gedagvaard en moest voor
een tribunaal verschijnen. En hoewel ze vanaf dat moment geen medewerking meer
verleende aan het evenement, vond het proces vond toch plaats, in een boekhandel
aan de Meent. Albert Helman fungeerde als aanklager. Hij beet zich zo vast in deze
rol, dat het leek of Blaman zelf terecht stond. Ze werd beschuldigd van ‘verregaande
tekortkomingen op literair gebied, grove en schuldige onkunde van het
romanschrijversvak en opzettelijke misleiding van de lezer’. Blaman werd grof
beledigd, en het proces was daarmee behoorlijk uit de hand gelopen. In de NRC
laakte men het proces en het optreden van Helman. Zijn gedrag vond men ronduit
onfatsoenlijk.

Eenzaam avontuur
Toen Eenzaam avontuur verscheen kwamen er naast positieve geluiden ook
negatieve reacties. Conservatieven en enkele confessionele bladen vonden het
boek ‘ongezond’ of ‘een vies geval’. Waarom reageerde men zo heftig op Eenzaam
Avontuur? Om die vraag te kunnen beantwoorden zal ik eerst summier iets uit de
de inhoud van het boek lichten.
De schrijver Bart Kosta is het hoofdpersonage in Eenzaam avontuur. Zijn vrouw
Alide en hij zijn op vakantie. Hun huisje staat in de buurt van het huisje waar vier
vriendinnen hun vakantie vieren. Berthe, een van de meisjes, fantaseert over Alide.
Wanneer Kosta erachter komt dat Alide al jarenlang een buitenechtelijke verhouding
heeft, gaan ze uit elkaar. Bart Kosta probeert zijn verdriet van zich af te schrijven.
In het boek spelen stormachtige gevoelens een rol en raakt Blaman een paar
taboes. En werd het overspel van Alide al niet zo gewaardeerd door de
conservatievere lezers, de lesbische gevoelens van Berthe - ‘masculien’ genoemd
in het boek - konden al helemaal niet door de beugel. Toch gebeurt er niets
schokkends in het boek, seks wordt niet direct beschreven en het lesbische meisje
Berthe stelt zich vrij schuchter op.
Natuurlijk was het niet alleen het boek Eenzaam avontuur dat door lezers ter
discussie werd gesteld. Het was vooral ook de persoon Anna Blaman die weerstand
opriep. Zij schikte zich niet in de rol die traditiegetrouw voor vrouwen was weggelegd.
Ze zette zich in voor lesbische vrouwen zonder de barricaden op te gaan.
Tegelijkertijd was Blaman een gevierd en gewaardeerd schrijfster. Daarom was het
voor kwaadwillende lezers onmogelijk om haar reputatie werkelijk te schaden.
In Blamans eerste roman Vrouwen vriend (1941) is de ik-persoon een man. Hij
vat vriendschap op voor een andere man, maar vertelt wel dat hij hield van Sara.
In de hele roman komt geen liefdesrelatie tussen gelijke seksen voor; toch bevat
het boek verwijzingen naar homoseksuele liefde. Lesbische vrouwen herkenden
die verwijzingen als signalen en gebruikten het boek als een code. Door het boek
op tafel te leggen, liet je ingewijden zien dat je lesbisch was. Zo'n teken was
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rustte.
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Het is heel goed mogelijk dat de sfeer die om het werk van Blaman hing, voor
sommige lezers een reden is geweest om te proberen haar met een schijnproces
eens goed aan te pakken.

Leven en werk
Anna Blaman is het pseudoniem van Johanna Petronella Vrugt. Ze leefde van 1905
tot 1960. Nooit heeft ze de kans gekregen om te gaan samenwonen met een vriendin,
en een woning voor haarzelf was ook niet mogelijk. Haar leven lang woonde ze met
moeder en zus in een huis aan de De Vliegerstraat, een zijstraat van de Claes de
Vrieselaan in Rotterdam, Delfshaven.
De straat is nu grotendeels gerenoveerd, maar een klein gedeelte van de huizen
is nog ongeveer in de staat waarin zij verkeerden toen Blaman - J.P. Vrugt - daar
leefde. Voor de deur stond haar auto: ze was in veel opzichten een vooruitstrevend
mens. Blaman was een feministe avant la lettre. Pas vier jaar voor haar dood werd
‘handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw’ uit het burgerlijk wetboek
geschrapt.
Blaman was een gevierd schrijfster in haar tijd. Ze schreef toneel, een wagenspel,
romans, gedichten en columns. In het toenmalige Het Vrije Volk schreef Blaman
columns voor de rubriek Vrij Spel. Ook schreef ze recensies en boekbesprekingen
voor Vrij Nederland en Het Vrije Volk.
Toen in 1941 Vrouw en vriend verscheen, schreef Simon Vestdijk:
‘Het is Anna Blaman, die met de eer is gaan strijken een roman geleverd te hebben,
die niet alleen het prozawerk van haar mannelijke generatiegenoten verre overtreft,
maar die ook, behoorlijk in het Frans of Engels vertaald, het “Europese peil” onzer
letterkunde met gemak bewijzen zou.’
Over Eenzaam avontuur is erg veel geschreven. Volgens een aantal critici en
romanvorsers heeft Blaman de teleurstelling in de lesbische liefde geprojecteerd
op de moeizame relatie tussen verschillende personages uit deze roman. Maar het
doet niet ter zake of dat waar is of niet: de tekst van de roman zou het uitgangspunt
moeten zijn. Eenzaam avontuur is een opvallende roman, knap geconstrueerd in
een taal die nu misschien wat archaïsch aandoet, maar waarvan de stijl nog steeds
respect afdwingt.
Na het verschijnen van Eenzaam avontuur kreeg Blaman in 1949 de Prozaprijs
van de Gemeente Amsterdam. Voor haar hele oeuvre werd Blaman in 1957 de P.C.
Hooftprijs toegekend. Zij was de eerste schrijfster die deze prijs ontving.
In 1960 werd postuum de roman De verliezers gepubliceerd. Blaman had de
roman bijna af maar overleed voor ze het boek kon voltooien. Om het boek toch te
kunnen uitgeven is er een naschrift aan het boek toegevoegd. In dit naschrift staat
de brief die Blaman op 4 april 1960 schreef aan haar uitgever. Daarin staat welk
einde ze voor De verliezers in gedachten had. Op 13 juli 1960 overleed Blaman.

Literaire context
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Blaman schreef in een tijd dat er op literair gebied veel gebeurde. De roman
veranderde van karakter en in de jaren zestig verschenen de eerste ‘nouveau
romans’. In deze romans werd de vertrouwde chronologische opbouw van een
roman losgelaten. Romans kregen bijvoorbeeld vaker een open ein-

Passionate. Jaargang 5

27
de. De wereld in de roman leek niet altijd meer zo sterk op de ons bekende
werkelijkheid. Auteurs gingen experimenteren met alle in de roman voorkomende
elementen.
Blaman experimenteerde niet mee op alle gebieden. De opbouw van haar romans
doet zelfs wat traditioneel aan. Inhoudelijk was zij echter wel vooruitstrevend, alleen
al doordat zij morrelde aan het taboe lesbische liefde. En ook al werd er af en toe
negatief gereageerd op haar romans, Blaman bleef doorgaan met haar werk.
In het stuk ‘Wat schrijven betekent’ wordt duidelijk hoe ze zichzelf zag als
kunstenaar te midden van de burgerlijke moraal van grote groepen van haar lezers.
Ze wijst ze op subtiele wijze terecht. Ze begint haar stuk met uiteen te zetten dat
ze er lang over heeft nagedacht hoe ze dit stuk moest aanpakken, omdat
theoretiseren over literatuur haar niet ligt. Ze verwijst naar ‘Reflexions on Writing’
door Henry Miller.
Zij citeert: ‘I am a man, telling the story of his life, a process which appears more
and more inexhaustible as I go on’. En verder citeert ze: ‘What the general reader
or the critic makes of it is not my concern. I am not establishing values: I defecate
and nourish. There is nothing more to it.’
Volgens Blaman is hiermee alles gezegd over de verhouding van de schrijver tot
zijn werk en tot de buitenwereld. Ook zij als schrijfster doet gewoon haar werk,
zonder dat ze zich hoeft te bekommeren om lezers of critici.
Verderop haalt ze Menno ter Braak aan uit zijn essay ‘Carnaval der Burgers’ uit
1930. Blaman schrijft:
‘Menno ter Braak stelt hierin het verschil in levenshouding vast tussen burger en
dichter. De burger, zegt hij, gaat uit van vaste normen en waardebepalingen, heeft
zijn verhouding tot mensen en dingen eens en voorgoed geregeld, en wel op basis
van nut en doelmatigheid. De burger oordeelt en veroordeelt dus vanuit beginselen
en opvattingen waarvan hij de geldigheid en de waarde niet meer toetst aan de
bijzonderheid van de situatie of het object die aan dit oordeel of die veroordeling
onderworpen worden. De dichter, ofwel de kunstenaar, heeft innerlijk niets eens en
voorgoed geregeld. Hij blijft “disponibel”, hij ziet dus de mensen en de dingen niet
verstard tot de waarden of onwaarden die ze vertegenwoordigen in de burgerlijke
visie, maar ziet die juist in hun authenticiteit, hun oorspronkelijkheid. [...]
En dat heeft ook onherroepelijk tot gevolg dat de gangbare burgerlijke
fatsoensnormen, die in de gemeenschap hun onweerlegbaar belang hebben, in het
litteraire kunstwerk vaak worden overschreden.[...] kunst doorbreekt in haar
argeloosheid en vrijmoedigheid de verstarringen in het conventionele patroon van
onze burgerlijke samenleving.’
Blaman wijst er dan ook op dat een schrijver geen rekening mag en kan houden
met opvattingen die hem niet aangaan. Volgens haar is het wezen van de creatieve
arbeid volmaakt in tegenstrijd met de eis dat een schrijver een morele
verantwoordelijkheid zou moeten kennen ten opzichte van zijn lezers.

Poëzie
In 1940 had Blaman een bundel poëzie voorbereid. Het is nog steeds niet duidelijk
waarom ze de bundel nooit in zijn geheel aan een uitgever heeft aangeboden. Was
de tijd niet geschikt, vond ze de gedichten niet geschikt, waren de gedichten te
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Criterium en Helikon, en na haar dood zijn
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door Blaman-kenner Aad Meinderts nog gedichten uit de literaire nalatenschap
gepubliceerd. De bundel is echter nooit integraal verschenen.
Blaman is in haar poëtische werk duidelijk beïnvloed door J.H. Leopold, één van
Nederlands grootste dichters, die woonde aan de van Oldenbarneveltstraat in
Rotterdam.

De Rotterdamse Kring van Auteurs
Met W.A. Wagener, criticus van het Rotterdams Nieuwsblad, richtte Blaman in 1951
de Rotterdamse Kring van Auteurs op. Geruime tijd was Blaman voorzitter van de
Kring en Alfred Kossmann was jarenlang lid. Het archief van de Rotterdamse Kring
van Auteurs wordt bewaard in de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Daar bevindt zich
een schat aan foto's, knipsels, typoscripten en documenten.
De bibliotheek wil het archief van de Rotterdamse Kring van Auteurs niet afstaan
aan het Letterkundig Museum in Den Haag, want daar zou het gehele archief uit
elkaar gehaald worden. Documenten van Blaman bij J.P. Vrugt, documenten van
Kossmann bij de Kossmann-collectie en een restgroepje in knipselmappen of varia.
Het standpunt van de Centrale Bibliotheek is begrijpelijk, maar men zou daar het
archief wel zorgvuldiger moeten conserveren.

Het lezersdom
Het lijkt misschien vreemd dat Blaman door sommigen verguisd werd, maar zelfs
in onze tijd geven wetenschappelijke of professionele lezers het werk van Blaman
niet altijd de aandacht die het verdient. In haar boek De lust tot lezen laat Maaike
Meijer zien hoe Kees Fens Anna Blaman - en andere schrijfsters overigens - weglaat
in zijn besprekingen.
Voor de lezer van nu is niet al het werk van Blaman gemakkelijk toegankelijk. Je
moet je door de eerste taaie stukken van sommige van haar romans heenzetten.
Maar dit geldt niet voor haar meer beschouwende stukken en voor haar gedichten.
De pocket Anna Blaman over zichzelf en anderen bevat briljante stukken. Er valt
nog heel wat te genieten van het werk van Anna Blaman.
Edith Zuiderent
Beknopte bibliografie Anna Blaman

Romans
Vrouw en vriend (1941)
Eenzaam avontuur (1948)
Op leven en dood (1954)
De verliezers (1960) - onvoltooid

Gebundelde verhalen
Ram Horna (1951)
Overdag (1957)
Droom in oorlogstijd (postuum verschenen in 1985)
Verhalen (postuum gebundeld, 1963)
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Anna Blaman (r.) in gesprek met koningin Juliana op literaire feestavond, Amsterdam 1958
Foto: ANP
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Mevrouw,
Aan de Mathenesserdijk
bent u geboren
toen alles beter ging,
uw vader was ambtenaar.
Nu ben ik er ook
en ik wou
dat ik zeggen kon
ik heb geld ingezameld
toen, voor onze molen weet je wel
ik wou dat ik
mijn mouwen had opgestroopt
ah die moffen,
ik wou dat ik bij u
kon aanbellen
met een joviaal: ik kom buurten.
Ach, wij wonen naast elkaar
veel wou ik
maar nu
of morgen,
misschien
ga ik mijn haar verven:
geel geel geel
veel verder
kan ik niet gaan
laten we daar duidelijk over zijn
uw blozende wangen
uw trage opgewektheid
wilt u dat ik meedoe?
Ik wou dat het kon,
mevrouw.

Piera Elena Masuri
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John, Paul, George, Ringo, en Nol van Bennekom
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Tegenwoordig, jaren na dato, woont Norbert van Bennekom, Nol voor vrienden, in
een bejaardenflat te Hillegersberg. Niemand vindt hem aardig, maar hij wordt wel
gedoogd. Zo is hij in de loop der jaren een bekwaam speler van het patience-spel
geworden. Zijn enige dochter heeft nog geprobeerd hem zo'n computer aan te
praten, de laatste keer dat ze er was, al gauw een seizoen geleden. Daarop kun je
ook patiencen, zei ze, en dan hoef je niet meer zelf de kaarten te schudden. Dat
doet de computer voor je. Alsof hij haast heeft. En je kunt er nog veel meer mee.
Overbodige moderne fratsen, breek hem de bek niet open. Niemand noemt hem
ook Nol meer. Het is altijd meneer Van Bennekom.
Nol kletst teveel. Dat was altijd al zo, ook toen hij nog de trotse eigenaar was van
Van Bennekoms Garagebedrijf aan de Beukelsdijk. Nol kon een carburateur uit
elkaar lullen. Weer in elkaar zetten lukte ook, met zijn handen dan. Nol hield het
meest van Citroëns, maar zijn specialisme was Volkswagens, moffenwagens
natuurlijk, maar ja, je moest toch wat en er waren er veel van.
Nols favoriete gespreksonderwerp is, sinds 1963, zijn ontmoeting met een paar
jongens uit Lifferpoel. Dat was toen die langharige koppen ineens overal opdoken
en fatsoenlijke mensen er schande van spraken. Nol moest steeds denken: waar
ken ik die tronies toch van? Pas vlak voor Kerst schoot het hem eindelijk te binnen.
Drie jaar eerder, op 17 augustus 1960, was een Austin-busje met een Brits
nummerbord gestopt bij zijn bedrijfje. Het was nog vroeg in de ochtend, zoals altijd
wanneer er Britse wagens stopten: Die kwamen van de nachtboot uit Harwich. Het
busje zat volgepropt: negen mannen en een vrouw, waaronder een paar van die
nozems. Geen volk dat je graag bij je zaak zag, maar de Britten waren nu eenmaal
onze bevrijders, dus Nol hielp hen. Nol hielp sowieso iedereen, als het maar een
klant was.
Na acht jaar vlakbij Hoek van Holland kon Nol aardig mimen in het Engels, dus
die benzine was zo bijgevuld. De busnozems bleven nog even hangen, omdat twee
van hen op zoek waren gegaan naar een bakkerij. Zodoende besloot Nol zijn
basiskennis Engels uit te proberen op de geduldigste van het stel. Zo begreep hij
dat ze op weg waren naar Hamburg, waar ze in een of andere club herrie gingen
maken. Vooruit, als hij maar niet hoefde te luisteren. De jongen die Paul heette was
eigenlijk best beleefd en zwaaide nog toen ze wegreden.
Toen hij het verhaal voor het eerst vertelde, op de verjaardag van zijn vader in
januari, oogstte Nol het nodige succes. Een van de hoogtepunten in de
familiegeschiedenis sinds vader twintig jaar eerder een paar moffen de verkeerde
kant had uitgestuurd. Sjeveningen? In het oosten, ha ha ha. De weerzin tegen
buitenstaanders had er altijd goed ingezeten bij de familie Van Bennekom. Nol heeft
ook een hekel aan allodingesen, vooral aan zwartjoekels. Niet dat hij iets tegen
negers heeft, maar ze zijn natuurlijk niet te vertrouwen, net als katholieken. Daar
zijn er ook heel veel van.
Nol is er dus niet zo heel erg trots op dat hij ooit de tank van een paar Britse
beatniks heeft gevuld, laat vooral niemand dat denken, maar de roem van de fab
four straalt nu toch een beetje op hem af. In een plakboek met een rode kaft bewaart
hij een knipsel uit De Havenloods, verschenen toen Van Bennekoms Garagebedrijf
in 1971 twintig jaar bestond. Er staat boven: ‘Nol van Bennekom had The Beatles
als klant’. Likkebaarden natuurlijk voor die journalist. The Beatles waren tijdens hun
eerste reis van Liverpool naar Hamburg langs Delfshaven gekomen, in een
Austin-busje waarvan het dak volgestapeld was met spullen.
Jammer alleen dat Nol geen bewijsmateriaal heeft, zoals de chauffeur
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van Abbey Road Studios die twee volgezongen bandjes kreeg of de kapper die de
afgeknipte haren van John Lennon verzamelde en er een matje van weefde. Was
hij nu rijk geweest en had hij niet hier hoeven zitten, in een hol vol incontinente
bejaarden die de ganse dag zitten te rummicubben en ouwehoeren over hun
kwaaltjes.
Nol heeft tenminste nog een interessant verhaal voor de meisjes. Die hangen
aan zijn lippen, al moesten ze toen nog geboren worden en kennen ze zijn glorieuze
verleden alleen van Sky Radio. Om de meisjes in de war te brengen zegt Nol wel
eens dat hij een walrus is, om vervolgens zijn lippen te tuiten en er een welgemeend
‘goo goo goo’ uit te smijten. Hij legt het grapje daarna uit, natuurlijk, ze mochten
nog eens gaan denken dat hij aan het dementeren is geslagen.
Naarmate hij het verhaal vaker vertelde, begon Nol zich ook meer te herinneren
van die bewuste ochtend, maar hij verbruide het nogal toen een neefje wist te melden
dat John, George, Paul en hoe-heet-ie Rïngo helemaal niet in dat busje gezeten
konden hebben, omdat de eerste drie Ringo pas in Hamburg tegen het lijf zouden
lopen. De band heette in 1960 nog The Silver Beatles, zei het neefje, en bestond
uit vijf man: John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Stuart Sutcliff en Pete
Best. Dat was voor Nol het sein om zich iets beter te documenteren. Een paar
knipsels uit Het Vrije Volk waren niet voldoende. Snotjongen.
Na jaren van noeste verzamelarbeid heeft Nol van Bennekom de compleetste
Beatle-collectie van heel Hillegersberg. Hij heeft zelfs twee bootlegs. Niet dat hij er
vaak naar luistert, het blijft klereherrie, maar hij moet zijn toehoorders wel van zijn
deskundigheid en toewijding kunnen overtuigen. Hij weet donders goed wie The
Beatles zijn, hij kent de jongens tenslotte al bijna veertig jaar. Doodzonde van John.
Van Stuart ook.
Meestal is het de verzameling die verpleegsters nieuwsgierig maakt. Ze zien al
die platen en boeken uitgestald in dat ene kamertje dat hem nog vergund is, en
zeggen: ‘Wat leuk, u moet wel een ontzettende fan zijn, meneer Van Bennekom.’
En dan vertelt Nol het verhaal. Over hoe ze aan kwamen rijden in dat busje, hoe
Allan Williams uitstapte om de tank te openen en de anderen in eerste instantie
bleven zitten, totdat John en Pete besloten dat ze vers brood wilden en dat met een
verlepte sandwich duidelijk maakten. Nol wees hen waar de bakker zat. Je kon toen
al zien dat Pete het niet lang ging uithouden met de jongens. Hij was er op het
laatste moment bijgehaald omdat ze niet zonder drummer naar Hamburg konden.
Nu gebruikte John hem om de broodjes te dragen, terwijl hij zelf al aan het kanen
was geslagen.
Met Paul had Nol het meeste contact. In eerste instantie had Paul wat met Allans
vrouw zitten praten, maar toen hij Nol nieuwsgierig naar de gitaren achterin het
busje zag kijken, was hij uitgestapt.
‘Wie ghoo plee mjoezik in club in Hamburg,’ legde Paul uit.
‘Zo,’ zei Nol.
‘Biet mjoezik, joe noo?’ vroeg Paul.
‘Hmm,’ zei Nol.
Op dat moment werd Paul afgeleid doordat John hem van ver iets toeriep, iets
over het brood waarschijnlijk, want Paul knikte even naar Nol en liep toen naar Pete
toe om hem de zak uit zijn handen te grissen. Ja, je kon toen al precies zien hoe
de verhoudingen in de groep lagen. Stuart liep alleen een beetje te dreinen. Nol ziet
de scène nog vrijwel dagelijks aan zich voorbijtrekken. Je moet je geheugen een
beetje oefenen als je een dagje ouder wordt.
De nieuwen zijn de dankbaarste toehoorders, maar ook de anderen vra-
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gen hem vaak een plaatje op te zetten. Alicia is zijn favoriet. Die komt uit Suriname.
Daar hebben ze tenminste nog respect voor de ouderdom. Ze vindt hem natuurlijk
ook een oude mopperpot, maar ze zegt het tenminste eerlijk, en met zo'n gezellige,
volle stem. ‘Kom op, meneer Van Bennekom, een beetje vrolijker zijn, hoor. Zet nog
maar eens een plaatje op,’ zegt ze en dan wiegelt ze met haar achterste zodra hij
‘Love me do’ op de draaitafel gelegd heeft. Die cd-nieuwlichterij is aan hem niet
besteed. Gelukkig dat ze hem zo'n ding niet hebben opgedrongen. Komt vast nog
wel eens. ‘Nee, meneer Van Bennekom, zulke grote apparaten mag u hier niet
houden. We moeten nu eenmaal regels hebben.’ De schandalige bedilzucht.
Goddank mag hij nog wel zijn eigen snikkel wassen.
Jaren achtereen vertelde Nol aan iedereen in zijn omgeving in geuren en kleuren
hoe het stelletje weer ingestapt was, de vijf Beatles, de manager, diens vrouw en
de drie passagiers die ze hadden meegenomen om de kosten te drukken. Ze hadden
gewoon met guldens betaald. Dat was wel eens anders met die toeristen van de
boot. George nam plaats achter het stuur en John probeerde met volle mond te
zingen om hem aan het lachen te krijgen. Nol wist zeker dat hij ‘She loves you’
herkend had.
In familiekring moest hij zich soms een beetje inhouden, omdat iedereen het
verhaal wel zo'n beetje kende, maar hij wist dat ze het diep in hun hart prachtig
vonden en hem benijdden om zijn levensverhaal. Hij had tenminste iets meegemaakt,
de anderen niet. Daarom gebruikte Nol meestal de nieuwe aanwinsten in zijn collectie
als opstapje om zijn favoriete onderwerp ter sprake te brengen. Omdat hij hen
persoonlijk kende, kon hij perfect uitleggen wat het vrolijke viertal met ‘Strawberry
fields forever’ nou precies bedoelde te zeggen.
Vergeleken met Charles Aznavour en Mieke Telkamp stelden die bieteljongens
natuurlijk niet zoveel voor, snotjongens zonder levenswijsheid waren het, maar
populair waren ze wel, met hun baby, girl, love in allerlei gedaanten. Echt onder de
indruk is Nol nooit geweest, maar de nozems uit Liverpool moeten toch wel iets bij
hem losgemaakt hebben, dat hij het zich na al die jaren nog zo goed kan herinneren.
Dat is hij desnoods wel bereid toe te geven.
Weet je wie er ook verdomd goed kan zingen? Nana Moskouri! Stel je voor dat
die was komen voorrijden, gegarandeerd in een Bentley, niet zo'n aftands busje,
dan zou hij het wel weten. Vast vergeten de olie te peilen. Dat zou pas echt een
gedenkwaardige dag geweest zijn. Nol mijmert daar wel eens over, maar goed, het
heeft niet zo mogen wezen. Hij zal het met The Beatles moeten doen, hoe graag
hij ook een gedenkwaardiger verhaal te vertellen had gehad.
Dagelijks kijkt hij naar zijn collectie. Daartussen zitten ook de Anthology-cd's,
allemaal nog keurig in het cellofaan. Gekregen van zijn dochter. Flauwekul, echt,
heeft hem niets nieuws meer te vertellen. Dagelijks ook tikt Nol de as van zijn sigaren
af in de Beatles-asbak, drinkt hij melk uit een Beatlesmok. Heeft hij er drie van.
George is gebroken. Dagelijks, dagelijks, van het ontbijt tot de avondkoffie, bij het
moeizame wandelingetje door de tuin, in gesprek met de zusters, tijdens die
zeldzame keren dat iemand bij hem komt buurten, zelfs als de dominee huisbezoek
aflegt, steeds vormen John, Paul, George en Ringo het houvast in het leven van
Nol van Bennekom. Ze vormen zijn venster op de wereld, ze zijn het anker dat hem
verbindt met de mensen om hem heen, ze kijken over zijn schouder mee als hij het
schaaltje appelmoes aanpakt. Nol wou dat zijn tanden eindelijk eens goed bleven
zitten.
Christian Jongeneel
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Cubaans tomaat
Fruit! Vers! Banaan!
Turk, Nedi's
Magic Fashion met
patat met
motte we doo de
menigte en stoppe we
voor Opa Poe in
The Crowd van de markt
op Grote Visserij
omvergelopen uitgescholden
buurman daggegroet
afdingen bij de kledingPakistaan
loempia bij Vietnamees en
aan mijn linkerzijde
(aan de overkant) een kilo
of gram Cubaans
tomaat
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No timing
klote tering tiefusbrug
pleurisbrug
no timing, in de
binnenspiegel de grote 6
push en vaart en
alles door elkaar
pleurisbrug verzacht
door ademruim
de molen, het water
en het licht

Najoua Bijjir
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De Pilgrim Fathers
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Een incident in de vaderlandse geschiedenis was dat kortstondig verblijf van de
Pilgrim Fathers in Delfshaven. Hooguit een etmaal. De mythe die er omheen ontstond
staat in geen verhouding tot het historisch belang van deze gebeurtenis - zoals dat
hoort bij een mythe. Wat de Amerikaanse toerist hier komt fotograferen is, uiteraard,
de mythe. Omdat niet alleen in Nederland de naam van de Pilgrim Fathers vaak in
één adem wordt genoemd met Delfshaven, wordt het tijd voor nader onderzoek.
In de literatuur staan de Pilgrim Fathers nogal eens te boek als Puriteinen, maar
dat is niet juist. Terwijl de Puriteinen de Church of England, de Engelse staatskerk,
van binnenuit van Roomse invloeden wilden zuiveren, behoorden de Pilgrim Fathers
tot de Brownisten, die zich hadden afgescheiden van de staatskerk in, om het op
zijn Nederlands te zeggen, vrijgemaakte gemeenten. Wat niet wegneemt dat
Puriteinen en Brownisten hun afschuw deelden van frivool Engeland ten tijde van
Elizabeth I (1558-1603) en Shakespeare (1564-1616). De Brownisten hadden zich,
als Separatisten, buiten de wet geplaatst, de Puriteinen niet.
Het verhaal van de Pilgrim Fathers is een verbazingwekkende geschiedenis van
list, leugen, bedrog, verraad, ontbering en dood, en tenslotte ook triomf, waarin alles
wat maar fout kon gaan, inderdaad ook fout ging - tot als door een godswonder in
oktober 1621 aan de verre oostkust van Noord-Amerika met de indianen het eerste
Thanksgiving kon worden gevierd.
Deze Separatisten waren afkomstig uit Nottinghamshire, in het midden van
Engeland, uit de plaatsjes Scrooby, Austerfield en Gainsborough: hooguit enkele
tientallen families, samen een paar honderd mensen zoals de literatuur vermeldt
(o.a. The Mayflower, Vernon Heaton; Exeter 1980). Prominent onder hen waren
William Brewster, directeur van de posterijen in Scrooby, en de predikant John
Robinson. Brewster had een politieke carrière achter de rug die hem - niet
onbelangrijk voor dit verhaal - al in 1585 naar Nederland bracht als vertrouweling
van de staatssecretaris William Davidson, die hier kwam onderhandelen over militaire
steun en een lening voor de jonge Republiek, sinds 1568 in opstand tegen Spanje.
Politiek waren dit woelige tijden: Willem van Oranje in 1584 in Delft vermoord,
Antwerpen in 1585 ingenomen door de Spanjaarden - het zag er voor de Republiek,
een kaartenhuis dat in 1579 tot stand was gekomen, slecht uit. Een delegatie uit de
Republiek onder leiding van Johan van Oldenbarnevelt, sinds 1576 pensionaris van
Rotterdam, bood koningin Elizabeth in 1585 zelfs de soevereiniteit aan, wat zij
weigerde; teruggekeerd in Holland werd Van Oldenbarnevelt in 1586 landsadvocaat,
zeg maar minister van buitenlandse zaken van de Republiek.
Vanuit deze historische context terug naar William Brewster en de zijnen. De
Separatisten uit Nottinghamshire ondernamen tussen 1606 en 1608 diverse illegale
pogingen om Nederland te bereiken: illegaal, want het was volstrekt ondenkbaar
dat zij hier in Engeland toestemming voor konden krijgen. Het eerste groepje
Separatisten in Nottinghamshire uit Gainsborough vertrok via Hull en bereikte in
1606 Amsterdam zonder problemen - merkwaardig in het licht van het vervolg van
dit verhaal, maar ik vond daar verder geen gegevens over. Het tweede groepje,
onder leiding van Brewster, de congreatie Scrooby/Austerfield, werd in 1607 in de
haven van Boston door de Hollandse kapitein die de vlucht van deze illegalen zou
regelen, uitgeschud, aan de autoriteiten overgeleverd, en in de gevangenis gestopt.
(Let op, dit is Boston aan de Engelse oostkust, waar curieus genoeg ook namen op
de kaart staan als New York en Holland - namen die later in de ‘nieuwe wereld’
opnieuw
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op de kaart werden gezet.)
Een derde groepje uit Scrooby/Austerfield deed in 1608 een poging om via de
Humber, tussen Grimsby en Hull, te vertrekken. Met het avontuur van het vorige
jaar nog vers in het geheugen waren de mannen het eerst aan boord gegaan. Toen
arriveerde de kustwacht, die de vrouwen en kinderen gevangen nam. Vervolgens
stak er een storm op die het schip veertien dagen stuurloos over de Noordzee joeg,
langs de kust van Noorwegen en weer terug, tot men eindelijk in Vlissingen kon
binnenlopen en vandaar naar Amsterdam. Met de in Engeland achtergebleven
vrouwen en kinderen, en enkele mannen, werd inmiddels door stad en land
rondgezeuld. Ze sliepen in duinen en slootjes omdat geen enkele gevangenis groot
genoeg voor ze was. Tenslotte liet men het gezelschap in kleine groepjes maar
gaan omdat men er geen raad mee wist. De laatste leden van de congregatie uit
Scrooby/Austerfield, in gezelschap van Brewster en Robinson, achtergebleven in
Engeland om de exodus te regelen, arriveerden in 1608 in Amsterdam.
Uit Engeland gevluchte Separatisten waren er al vanaf circa 1600 in Amsterdam.
Men huisde in de Bruinistengange. Hoogoplopende religieuze disputen tussen de
congregaties verscheurden het gezelschap. Men kreeg daardoor een slechte naam
in de stad. De congregatie uit Scrooby/Austerfield, mogelijk versterkt door de
congregatie uit Gainsborough, vond het beter om het in Amsterdam voor gezien te
houden. Men vreesde er bovendien vooral voor de zeden van de kinderen door de
omgang met de notoir losse Amsterdammertjes. Dit deed de parochianen in 1609
besluiten om naar Leiden te verhuizen. Leiden stond bekend om zijn gastvrijheid:
in 1622 bijvoorbeeld bestond tweederde van het inwonertal van 45.000 uit
immigranten, de hoogste concentratie in de Republiek.
De congregatie uit Scrooby/Austerfield (aangevuld door Gainsborough?) was bij
aankomst in Leiden zo goed als geruïneerd. Door hard werken wist men er in korte
tijd aardig bovenop te komen. Dit waren de jaren van het Twaalfjarig Bestand
(1609-1621), een adempauze in een oorlog met Spanje. Vanuit Engeland vonden
inmiddels nieuwe kolonisatiepogingen van Noord-Amerika plaats, vooral maar niet
uitsluitend gericht op het gebied rond tegenwoordig New York; overigens slechts
incidenteel succesvol, en vaak was het niet het beste publiek, om het eufemistisch
te zeggen, dat werd afgevaardigd.
In Leiden voelden de parochianen uit Scrooby zich niet in hun element. Na veel
wikken en wegen viel in 1617 de beslissing om met man en muis naar Noord-Amerika
te emigreren. Ook het naderende einde van het Twaalfjarige Bestand speelde een
rol: men had reeds de adem van het Engelse absolutisme in de nek gevoeld, en
voelde er weinig voor dat daar straks mogelijk nog eens de Spaanse inquisitie
overheen kwam. Er werd in Engeland naar financiers gezocht. Brewster, leider van
de congregatie uit Scrooby, schakelde een invloedrijke politieke vriend van vroeger
in, Sir Edwin Sandys, die de koning (inmiddels James I, 1603-1625) ertoe bewoog
de onderneming niet te verbieden, zonder er overigens zijn toestemming aan te
geven. Voorwaar een koninklijk gedoogbeleid. Men moest het zelf maar uitzoeken.
Brewster, die in Leiden een drukpers was begonnen, veroorzaakte in 1619 een
politiek conflict tussen Engeland en Nederland, toen separatistische pamfletten van
zijn pers in Engeland werden verspreid; onze Staten Generaal verboden in 1620
het drukken van dergelijke literatuur. Er ontstonden om die reden problemen met
de London Virginia Company, die de kolonisatierechten had in de gebieden waar
de Separatisten zich wilden vestigen. Nieuws dat een expeditie van 180 separatisten
uit Amsterdam in het najaar
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van 1619 jammerlijk was mislukt - er kwamen er 50 levend in Amerika aan - deed
de zaak ook geen goed. Uiteindelijk werd toch uitgezeild met toestemming van de
London Virginia Company, maar in het gebied waar men tenslotte arriveerde had
deze London Virginia Company niets te zeggen - we zullen nog zien.
De onderneming kwam onder steeds grotere druk te staan. Eindeloos geharrewar
met de Engelse financiers waarbij de voorwaarden steeds slechter werden voor de
groep uit Leiden. Waarschijnlijk op aandrang van de Engelse financiers werd de
aanvankelijk overwogen bestemming Virginia verlegd naar het Noorden. Dat is een
merkwaardige zaak omdat de London Virginia Company in dit noordelijker gebied
bij de rivier de Hudson, in 1614 ontdekt door John Smith en door hem ‘New England’
genoemd, niets te zeggen had. Smith bood op de valreep nog aan om de
landverhuizers naar de Nieuwe Wereld te vergezellen, en had hen daar waarschijnlijk
veel ellende kunnen besparen omdat hij er de weg kende. Maar dit aanbod werd
afgewezen omdat men op de Machtiger Leidsman vertrouwde. Verder is er nog het
hardnekkige gerucht (nooit bevestigd volgens mijn documentatie) dat de directeur
van de Compagnie van Nieuw Nederland, ook actief aan de Hudson, de kapitein
van de Mayflower waarmee aanstonds de oversteek zou worden gewaagd, had
omgekocht om de landverhuizers nog noordelijker af te zetten. Men was de
fijnslijpende Separatisten liever kwijt dan rijk in de handelsmissies, zo zou een hier
niet onderbouwde conclusie kunnen luiden, maar in de onbegaanbare noordelijke
gebieden mochten ze hun gang gaan.
Terloops zij hier opgemerkt dat juist in dit onbestemde gebied, zonder officieel
gezag, de landverhuizers zelf hun gang konden gaan en regels opstelden voor een
democratisch bestuur, waarnaar Amerikanen graag verwijzen als een begin van
hun staatsbestel.
De geplande oversteek werd voor de Separatisten uit Scrooby steeds
problematischer, niet alleen door de gevolgen van intriges die hen nog boven het
hoofd hingen maar ook allerlei zaken waar zij onmiddellijk zicht op hadden. Groepjes
Separatisten uit Engeland voegden zich bij hen in Leiden, en wilden mede de
oversteek maken. Financiële problemen: huizen in Leiden waren al verkocht, het
geld raakte op, en nog steeds geen uitzicht op vertrek. Terwijl nog steeds werd
onderhandeld met financiers in Engeland, kochten Separatisten uit Leiden in
Delfshaven een schip, de Speedwell, dat zij alvast maar eigenhandig op
amateuristische wijze begonnen op te knappen. Die moeten daar dus een tijdje
hebben gewoond.
De verschrikkelijke waarheid die van meet af aan als een tijdbom onder de
onderneming had gelegen, maar vreemd genoeg door niemand was opgemerkt,
kwam nu aan het licht: dat van de 300 gegadigden uit Leiden, waar zich straks nog
een onbekend aantal Separatisten uit Engeland zou bijvoegen, maar een klein deel
naar de Nieuwe Wereld kon worden gebracht: met de Speedwell (60 ton), die later
in Amerika als vissersboot dienst zou doen, en een nog onbekend schip van naar
verluidde 180 ton (bleek later 120 ton te zijn). Veel meer dan zo'n honderd mensen
kon je daar niet opproppen bleek weldra, en dat was dan inclusief een militair
garnizoen. (Ter vergelijking: een modern zeewaardig jacht, met tien man aan boord,
meet 30 ton.)
Op 10 juli 1620 (Juliaanse tijdsrekening, die de Separatisten net als in Engeland
nog aanhielden; bij ons op de Gregoriaanse kalender, ingevoerd in 1583, 11 dagen
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later) belegde dominee John Robinson een dienst in zijn huis in de Hoeksteeg in
Leiden. Op die 21e juli legden 16 mannen, 11 vrouwen en 19 kin-
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Literaire kaart van delfshaven
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§: in dit nummer
PIE: Passionate Internet Editie
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1. kantoor Stichting Passionate
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5. voorm. woonhuis Anna Blaman, §, PIE
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20. Café De Oude Sluis, § (p 50), Adv.
21. woonhuis Piere Elena Masuri, §
22. Mathenesserdijk, § (p 30)
23. 1e Middellandstraat, §, PIE
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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deren die zouden mogen overvaren, te voet, te paard en met de wagen, hun
bezittingen meetorsend, de weg af naar Delfshaven, begeleid door de vele
achterblijvers en nieuwsgierigen. De nacht werd biddend voor de kerk doorgebracht,
maar de kerk mochten ze niet in, want dat lag politiek gevoelig. Op 22 juli scheepten
46 mensen zich in voor de oversteek naar Engeland. Dat gebeurde aan de overkant
van de Voorhaven, op een plek waar tot voor kort een gedenkplaat op de azijnfabriek
van Tromp en Rueb aan de gebeurtenis herinnerde; maar de azijnfabriek is inmiddels
afgebroken, en de gedenkplaat siert nu de gevel van de kerk, impliciet de indruk
vestigend dat de Separatisten niet alleen wél in de kerk werden toegelaten, maar
bovendien vanaf die plek vertrokken - een beetje zuur voor de vele Amerikaanse
toeristen die hier hun foto's nemen.
Op de Speedwell werden musketten afgevuurd, vanaf de kade werd geantwoord
met drie kleine kanonnen. William Bradford, een prominent Separatist wiens boek
over de avonturen van het dappere groepje al in 1632 verscheen, betitelde de
landverhuizers daarin voor het eerst als ‘Pilgrims’: het oog van de wereld afgewend,
de hoop op de hemel gevestigd. ‘Fathers’, ook al van Bradford afkomstig, werd daar
later aan toegevoegd. Men mag zeggen dat de ‘Pilgrim Fathers’ deze naam,
weliswaar achteraf, bij hun vertrek uit Delfshaven van Bradford ontvingen.
De Speedwell met 46 Pilgrims aan boord liep op 26 juli 1620 te Southampton binnen.
Daar wachtte wederom rampspoed. Het hoofdschip van de expeditie, de Mayflower,
bleek niet zoals was aangekondigd 180 ton, maar slechts 120 ton te meten - zoals
sommige bronnen vermelden. Er waren opnieuw problemen met de financiers.
Voorts kondigde de kapitein van de Speedwell, Reynolds, aan dat het scheepje,
door de Pilgrim Fathers zelf provisorisch opgeknapt in Delfshaven, niet zeewaardig
was. Het zou opnieuw een flinke reparatie moeten ondergaan. Aldus geschiedde.
Maar geld om huizen in Southampton te huren had het gezelschap niet meer. Dat
werd kamperen op de scheepswerf. Een gedeelte van de leeftocht voor de oversteek,
en voor de eerste winter aan de verre kust, moest worden verkocht om schulden te
betalen, voor men zou mogen uitvaren. Maar op 5 augustus 1620, veel te laat in
het jaar met de najaarsstormen voor de boeg, konden de twee scheepjes uit
Southampton vertrekken.
Het zou nog beroerder worden. Tot twee keer toe moest de expeditie terug naar
de Engelse kust, want de Speedwell bleek niet zeewaardig. Men liep eerst Dartmouth
binnen, vervolgens Plymouth. In Plymouth werd de Speedwell toen maar opgegeven.
Later is dit alles op het conto van kapitein Reynolds van de Speedwell geschreven.
Hij was gecontracteerd om de Pilgrim Fathers ook gedurende de winter in Amerika
terzijde te staan maar had er geen vertrouwen meer in, ook al omdat de
voedselvoorraad voor vertrek al praktisch op was. Daarom had hij de te grote mast,
door de Pilgrim Fathers in Delfshaven zelf op het scheepje gezet, te zwaar met
zeilen belast. De romp ging kraken, naden sprongen open, de Speedwell liep vol:
twee keer zonk het schip bijna, na nog maar een paar uur op zee. Zo kwam Reynolds
met zijn bemanning onder hun verplichtingen uit.
De expeditie die tenslotte op 6 september 1620 (nieuwe tijdsrekening) toch nog uit
Plymouth vertrok, was naar alle geldende maatstaven tot mislukking gedoemd. Aan
boord van de Mayflower bevonden zich zo'n 140 personen, bemanning en garnizoen
tot bewaking van de landverhuizers meegerekend, met 102 landverhuizers. Daar
waren nog maar 41 Pilgrim Fathers bij (17 mannen, 10 vrouwen en 14 kinderen),
waarvan 35 uit Leiden. Er waren 67 land-
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verhuizers uit Engeland bijgekomen; een paar geestverwanten van de groep uit
Leiden, voorts een uitgebreid gezelschap van de Southward Independent Church.
Achttien Pilgrim Fathers uit Nederland en Engeland hadden op het laatste moment
in Plymouth van de reis afgezien. Zo begon de wellicht beroemdste kolonisatie uit
de recente geschiedenis, met wat omwegen via Delfshaven.
Al heel vlug werd het weer bar slecht. In stinkhokken benedendeks probeerden
ze er het beste van te maken. In een storm dreigde één van de dekbalken, die het
scheepje bij elkaar hield, het te begeven; de romp werd ontwricht, het schip lekte
en verging bijna. Met ‘een grote ijzeren schroef’ (de literatuur is hier wat vaag over)
uit de bagage van de Pilgrim Fathers, wist men deze dekbalk te schragen en er een
paal onder te zetten, en het schip te redden. De verleiding is groot om aan te nemen
dat die ‘schroef’ niets anders was dan een onderdeel van de drukpers, of misschien
wel van een boekenpers waarmee Brewster in Leiden zijn opruiende publicaties
had vervaardigd. Herhaaldelijk moesten alle zeilen worden ingenomen en dreef het
scheepje hulpeloos in de stormen rond. Twee bemanningsleden en een Pilgrim
Father stierven; het jongetje Oceanus werd op zee geboren. Gezien wat er tijdens
vergelijkbare expedities onder soortgelijke omstandigheden gebeurde, is het zeer
opmerkelijk dat er niet veel meer mensen stierven.
Ziek, ondervoed, onder de belabberdste omstandigheden, dobberde men tegen de
wind in naar de verre kust toe, die na 64 dagen op zee, op 9 november 1620, werd
bereikt. Men herkende, waarschijnlijk aan de hand van een kaart van John Smit uit
1614, Cape Cod, en was dus ver naar het Noorden afgedwaald.
De winter kwam er aan. De scheepssloep - waar tijdens de reis tafels, stoelen en
bedden van waren gemaakt - werd weer in elkaar gezet, en in die sloep werden
een paar kustexpedities ondernomen. Kapitein Jones van de Mayflower drong op
haast aan: men moest snel een plaats voor de nederzetting vinden en een veilige
haven voor zijn schip, anders ging hij naar huis. Tijdens de kustexpedities kwam
men voor het eerst indianen tegen, wat tot een paar schermutselingen leidde, maar
men vond ook bescheiden opslagplaatsen van tarwe en mais - voor de Pilgrim
Fathers geschenken uit de hemel, want ze waren bijna door hun voorraden heen.
De vondsten van tarwe en mais zouden later ook als zaaigoed dienst doen; vreemd
genoeg hadden de wereldreizigers geen of in elk geval weinig zaaigoed uit Engeland
meegenomen. Zonder deze vondsten was het hele gezelschap waarschijnlijk alsnog
van honger omgekomen.
Met de scheepssloep stak men de baai over in de richting van het huidige Plymouth.
Daar werd op 11 december 1620 een perfecte natuurlijke haven aangetroffen - op
aanwijzing van een Robert Coppin, die hier eerder zou zijn geweest - en dat was
maar goed ook, want kapitein Jones van de Mayflower had inmiddels laten weten
dat zijn geduld begon op te raken. Op 16 december 1620 voer de Mayflower de
baai van Plymouth binnen. In de volgende dagen werden weer verlaten
voedselvoorraden, maar geen indianen meer in dit gebied aangetroffen. Wel lag
het land er hier en daar vrijwel bouwrijp bij - de oplossing van dit raadsel volgt
aanstonds. De Pilgrim Fathers sloegen aan het werk en begonnen rond de
Leidsestraat (Leyden Street) hun bescheiden nederzetting op te bouwen.
Er waren nu vijf maanden voorbij sinds de landverhuizers elkaar in South-hampton
hadden ontmoet, veertien weken sinds zij uit Plymouth waren vertrokken, waarvan
zij vijf weken voor anker hadden geleden bij Provincetown.
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De winter was inmiddels ingevallen. Het gezelschap was uitgeput en uitgehongerd,
en voorraden waren zo goed als op, noemenswaardige huisvesting was er nog niet,
en dat zou nog erg lang duren. In de volgende maanden stierf de helft van de
bemanning van de Mayflower (en het garnizoen?) en de helft van de landverhuizers
van ontbering. De omstandigheden werden zo slecht, dat op een bepaald moment
nog maar zeven mensen in staat waren om voor de rest te zorgen. Nu en dan werden
er een paar indianen gesignaleerd, uit de bossen werden soms kreten gehoord.
Angstig wachtte men het voorjaar af. En nu volgt de meest wonderbaarlijke episode
in dit verhaal.
Op 16 maart 1621, toen de toestand zich weer enigszins had gestabiliseerd, en het
eerste veldje was ingezaaid, en tijdens een beraad van de Pilgrim Fathers over hoe
het nu verder moest, kwam de oplossing de nederzetting binnenlopen in de vorm
van de indiaanse krijgsman Samoset, die het gezelschap in het Engels welkom
heette (‘Welcome!’) en zijn diensten aanbood.
Samoset, stamhoofd van de Morattigan indianen uit noorderlijker streken (het
tegenwoordige Maine), had van de Europese vissers, die deze kusten waarschijnlijk
al vanaf het begin van de zestiende eeuw aandeden een mondje Engels geleerd.
Hij was op weg naar naar Massatoit, stamhoofd van de Wampanoag indianen, die
iets zuidelijker van Cape Cod hun domein hadden. Het gebied van Cape Cod was
hem bekend, hij was er de vorige zomer op verkenning geweest met een Frans
ontdekkingsreiziger, Dermer.
Samoset had een opmerkelijk verhaal te vertellen. Een paar jaar eerder waren
de Patuxet indianen, die het gebied ‘van’ de Pilgrim Fathers bevolkten, door een
epidemie uitgeroeid (waarschijnlijk door waterpokken na contact met Europese
vissers, naar men nu aanneemt). Dat verklaarde de grafheuveltjes, en de opgeslagen
voedselvoorraden, zonder welke waarschijnlijk geen enkele Pilgrim Father de reis
had overleefd.
Samoset legde de eerste contacten tussen de Pilgrim Fathers en de Wampanoag
indianen. Op 21 maart 1621 gingen de laatste Pilgrim Fathers van boord. De
volgende dag arriveerde Samoset in gezelschap van Massatoit en Tisquantum, de
laatste van de Patuxet indianen. Met Massatoit werd op 21 maart 1621 een verdrag
van wederzijdse bijstand gesloten dat voor het voortbestaan van de kolonie zorgde,
en ook voor 40 jaar vrede rond de baai van Massachusetts: basis voor de verdere
kolonisatie van Nieuw Engeland door de Puriteinen (niet meer alleen de
Separatisten), die weldra in grote getalen zouden arriveren. Maar toen het verdrag
werd gesloten telde het groepje Pilgrim Fathers nog maar 30 mannen en jongens,
velen ziek - en ik neem aan dat het nu om het restant van de overblijvenden van
alle passagiers van de Mayflower gaat.
In de Amerikaanse geschiedenis staan de Pilgrim Fathers bekend als de
grondleggers van de lokale democratie, waarop vervolgens de federale en daarna
de nationale democratie werd gegrondvest. Dat is ongetwijfeld voornamelijk folklore.
Dat neemt neemt niet weg dat tenminste vijf Presidenten, voor zover mij bekend Taylor, Grant, Taft, Roosevelt II en Bush - gaarne hun afkomst terugvoerden op de
Pilgrim Fathers. Ik denk dat daarmee al die rebellen van de Mayflower worden
bedoeld: in de literatuur ‘Founding Fathers’, ‘First Comers’, of ‘Old Stock’ genoemd.
Om het nog wat ingewikkelder te maken behoren, voor zover ik dat heb begrepen,
verder ook alle leden - en hun nakomelingen - van de Separatisten uit Leiden, die
voor de overtocht naar Amerika stemden, of ze nu meegingen of niet, tot de elite.
Ik acht me ontslagen van de plicht om dat verder na te gaan.
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Passionate op het podium
Geen daden maar woorden '99
bibliotheektheater rotterdam
Op 18 en 19 februari a.s. organiseert Stichting Passionate haar jaarlijkse festival
Geen Daden Maar Woorden.
In dit multidisciplinaire festival wordt het grensgebied tussen literatuur en andere
kunstdisciplines verkend. Naast poëzie, storytelling, columns en rap is er ruimte
voor cabaret, dans, cinema, nieuwe media en muziek.
Onder voorbehoud worden de volgende artiesten verwacht:
Simon Vinkenoog
Serge van Duijnhoven, DJ Fat en DJ Dano met hun technopoëzie Dichters
Dansen Niet
Emerald Beryl
Diana Ozon
Abdelkader Benali
Najoua Bijjir
Miriam Leenhouts
Hafid Bouazza
Ingmar Heytze
Op 18 februari is er na afloop van het festival een feest op de sociëteit van RSG.
Plaats: Bibliotheektheater te Rotterdam
Datum: 18 en 19 februari 1999
Aanvang: 20:00 uur
Toeganqskaarten: fl. 15,- p.s., fl.10,- voor CJP-houders, studenten, houders
R'dam Pas en abonnees van Passionate. Kaarten zijn te bestellen bij Passionate
(tel: 010 276 26 26)
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Clariade
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(...) de besmeurde sloop.
Nee, de vijand ligt in bed
Mijn vriend staat in de keuken
- maakt ontbijt.
Applaus. Een heerlijke triomf. Honderd mensen, meer zullen er niet in het buurthuis
zitten, maar voor Neidy lijkt het een mensenmenigte. De helft van de aanwezigen
kent ze uit de buurt en al is het in de zaal net zo licht als op het provisorische
podiumpje, ze herkent geen mens in de klappende zee voor haar. Ze lacht en buigt
onbeholpen, en vergeet het verhoginkje af te stappen. Ze schrikt van de presentator
die opeens naast haar staat en zacht haar linkerbil aait. Niemand die het ziet: ze
staat nog achter het spreekgestoelte. ‘Prachtig. En de poëzie ook: prachtig. Dank
je wel Neidy Barbosa.’
Daarna volgt een blanke dichter met blanke poëzie. De enige witte op deze
multiculturele poëzieavond van Delfshaven. De blanke dichter, nota bene trots op
zijn spotnaam Tedje Traditie, voelt zich niet thuis: ‘Poëzie die in dienst staat van de
multiculturele gedachte, kan geen poëzie zijn. Poëzie mag nooit in dienst staan van
iets anders dan zichzelf,’ zoekt hij vergeefs de polemiek. Niemand die hem verstaat,
ook niet als hij begint aan zijn lang, doorwrocht poëem over een man op zoek naar
de waarheid. Het publiek hoort het beleefd aan. Het publiek bestaat uit de families
van de deelnemende dichters en vaste bezoekers van het buurthuis: louter
snordragers. Hoe dikker de snor, hoe slechter het Nederlands dat er onder
gebrabbeld wordt.
Terwijl Tedje Traditie onvermoeid en op verheven toon door declameert, staat de
presentator in de hal nog wat na te praten met Neidy. Met zijn puntige kin tot boven
haar malse schouder: ‘Ik mag dan hoofdredacteur zijn van een literair tijdschrift, het
is maar zelden dat ik ontroerd raak door poëzie, in feite kan die poëzie me gestolen
worden, maar van jouw gedicht ben ik voor het eerst sinds lange tijd weer onder de
indruk.’ Neidy glundert een Kaapverdische lach die er zijn mag: ‘Meent u dat
werkelijk?’ ‘Tuurlijk.’ Dan moet hij weer naar de zaal om de volgende dichter in te
leiden, een Palestijn die in het Arabisch uit volle borst schreeuwt dat Allah de zoetst
aanbedene is. Het publiek reageert extatisch.
Na afloop heeft Gert, de presentator, Neidy alweer snel gevonden. ‘Mag ik jouw
gedicht gebruiken voor het volgende nummer van mijn tijdschrift?’ ‘Best,’ reageert
Neidy zo nonchalant mogelijk. Gert stelt voor daar op te drinken en als blijkt dat er
in het buurthuis geen alcohol wordt geschonken, wil hij Neidy aan de arm meenemen
naar één van die knijpjes waar Delfshaven binnen Rotterdam beroemd om is. Bij
de deur worden ze tegengehouden door Cynthia Bijl, voorzitter van een lokale
belangenvereniging én organisatrice van deze multiculturele poëzieavond. ‘O meisje,
wat ben ik trots op je!’ Mevrouw Bijl drukt Neidy tegen haar multiculturele borsten.
Neidy laat het zich welgevallen en glimlacht wat. ‘Gert, vind je het ook niet bijzonder?
Zo mooi zo jong, wat een talent, en dat in ons eigen Delfshaven!’ Het is zo duidelijk
als wat. Zoals mevrouw Bijl naar Neidy kijkt... Met een half verliefde blik ziet ze in
Neidy de jonge meid die ze zelf eens was. In de andere helft van haar blik huist
afgunst jegens diezelfde onoverwinnelijk jonge Neidy. Dàt is het eigenlijke lichaam
van mevrouw Bijl, niet de uitgezakte pudding die nu onder haar mantelpak schuilgaat.
Gert wil zo snel mogelijk naar de kroeg, en dan vooral met naïeve Neidy met haar
lange benen, maar mevrouw Bijl kan hij ook niet laten lopen. Hij
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weet dat de stichting van mevrouw Bijl er dit jaar moeite mee heeft de verstrekte
subsidie doelmatig te besteden. Gert wil haar wel van dienst zijn. Maar de
charmemachine van Gert werkt niet als hij zijn aandacht over twee personen moet
verdelen. Gert is behalve hoofdredacteur van een literair tijdschrift ook politicoloog
en hij heeft geleerd met schrijvers over politiek te praten en met politici over de
literatuur. Zo springt hij er in gesprekken altijd gunstig uit. Dus wanneer Neidy even
wordt weggeleid door een scoutende uitgever, neemt Gert mevrouw Bijl apart.
‘Vanavond blijkt maar weer wat een literaire potentie Delfshaven heeft, nietwaar?’
begint Gert en hij is er zeker van dat mevrouw Bijl hapt. ‘Daar mag jouw blad dan
wel wat meer mee doen,’ reageert mevrouw Bijl vinnig. Beet! denkt Gert. ‘Ik zou
niets liever doen, maar hoe goed hun gedichten ook zijn, al die onbekende
onuitspreekbare namen, dat verkoopt niet. En of ik het wil of niet, de productiekosten
per nummer bedragen zevenduizend gulden, die moet ik toch terugverdienen.’ ‘Denk
toch niet als een koopman, doe het voor de poëzie, doe het voor de multiculturele
samenleving, doe het desnoods voor Delfshaven.’ ‘Cynthia, dat is fantastisch. Met
hulp van uw stichting moet een Delfshavenspecial mogelijk zijn.’ ‘We spreken elkaar
nog.’
Dan zoekt hij Neidy weer op, die bijna verdoofd van geluk afscheid neemt van de
scoutende uitgever. ‘Wat een avond! Die kale man was Rob Kerkhof, hij is van
uitgeverij Xeno-, Xeno-nog-wat. Hij wil me misschien uitgeven.’ ‘Na het horen van
één gedicht? Heb je dan al genoeg gedichten geschreven voor een bundel?’ wil
Gert weten. Ook bij hem is het niet moeilijk een jaloerse toon te ontdekken. ‘O, dat
lukt wel,’ zucht Neidy afwezig.
Verderop in deze op hol geslagen nacht in de serre van café De Oude Sluis merkt
Gert niet dat zijn vertrouwde charmemachine bezwijkt onder een teveel aan drank.
‘Mensen die bier en jenever drinken zijn lafaards die het echte gif niet aandurven,’
citeert Neidy een klasgenoot bijna goed. ‘Jezus! Is dichteres niet voldoende, wil je
nou ook al aforist worden? Dit is Delfshaven, meisje. In Delfshaven drinken de
mannen jenever. Echte mannen. Echte jenever.’
Neidy begeleidt Gert naar zijn huis, helpt hem uit zijn kleren en in zijn bed. Ze
overweegt nog naar huis te gaan, maar besluit dat deze avond te bijzonder was om
in eigen bed af te sluiten en ze legt haar heerlijke beloftevolle Kaapverdische
meisjeslijf naast het roesronkende prakkie van Gert. ‘Domme jeneverdrinkers,’
mompelt ze en valt in slaap.
Daarna gaat het snel. De Kaapverdische jongerenorganisatie Cabo belt haar op.
Of ze zondagavond in Odeon wil optreden bij de cd-presentatie van Gil & The
Perfects, Delfshavens beroemdste funana-band van Kaapverdië. Mevrouw Bijl komt
haar thuis opzoeken. Ze heeft geregeld dat TV Rijnmond haar voor een item een
dag wil volgen: ‘Een dag in het leven van een jonge Rotterdamse dichter’. ‘Jij bent
ons prachtige wapen tegen al die vooroordelen over jonge allochtonen in de oude
wijken. Alsof alle jongens in het criminele circuit terechtkomen en alle meisjes in de
prostitutie. Ik maak van jou het gezicht van het nieuwe Delfshaven: jong, mooi,
getalenteerd en volledig geïntegreerd met behoud van je eigen wortels.’ Neidy vraagt
zich af wat haar wortels zijn. Moet ze nu net doen of ze van Cesaria Evora houdt
en van Tito Paris, die haar moeder de godganse dag draagt? Neidy houdt van
Des'-Ree en Keith Sweat.
TV Rijnmond komt de volgende ochtend vroeg bij haar thuis filmen. Moeder zet
op verzoek van de programmamaker een cd van Cesaria op en kijkt in haar vijfde
take zo dromerig als bedoeld uit het raam naar de markt op
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het Visserijplein. Op televisie zal ze straks een tropische markt ingemonteerd zien,
de markt van de Kaapverdische hoofdstad Praia op het eiland Santiago. Moeder
Barbosa komt van Mindelo op het eiland Sao Vicente. In haar slaapkamer draagt
Neidy haar gedicht voor. En in de keuken nog een keer. En in de woonkamer, terwijl
haar moeder, heel gênant, meeluistert. O zo artistiek door de cameraman in één
beeld gebracht, afwisselend op Neidy en dan weer op moeder Barbosa
scherpgesteld. Moeder Barbosa wordt nog gevraagd of ze trots is op haar dochter.
Ze knikt en wil wat zeggen, maar dat is niet nodig. De programmamaker vraagt of
ze even naar de foto op het dressoir wil kijken, een foto van het familiehuis in Mindelo
aan het Praça Doutour Regala. De camera volgt haar blik en eindigt met een close-up
van de foto. Het volgende shot zal wel de voorkant van het huis aan de Jan
Kobellstraat zijn met een Neidy die blijmoedig het pand verlaat op weg naar school.
Van de beelden die op school worden opgenomen blijkt maar weinig bruikbaar.
Klasgenoten lachen zich rot om zoveel aandacht. Neidy een dichteres? Nooit iets
van gemerkt. Betaalt ze daar haar dure kleding van? Neidy draagt inderdaad dure
spullen: vandaag prijken de merken Donna Karan, Agnes B en Dolce & Gabbana
aan haar lichaam. Ze kan makkelijk voor fotomodel doorgaan, valt nu ook de
programmamaker op. ‘Hoe kom je aan die elegante kleding?’ stelt de
programmamaker zijn eerste kritische vraag. TV Rijnmond kan zich geen kritische
opstelling permitteren, TV Rijnmond is het promotieluik van de lokale overheid. En
de lokale overheid wil een positief beeld van allochtoons Delfshaven. Neidy glimlacht
en zegt dat mooie kleding belangrijk voor haar is. Wie er oog voor heeft, ziet dat
Neidy haar zinnen eindigt met een zoenbeweging. De programmamaker heeft er
oog voor. Hij verlaagt zijn blik tot haar blote knieën en vraagt niet door. ‘Okee, dat
staat erop.’ Haar leraar Nederlands wordt gevraagd wat voor een leerling Neidy is.
Neidy staat naast hem en kijkt hem afwachtend aan. Hij staart haar recht in de ogen
aan en besluit: ‘Een bijzonder meisje.’ ‘Was u op de hoogte van haar talent?’ ‘Wat
ik zeg, het is een bijzondere tante; ze weet je altijd weer te verbazen. Nietwaar
Neidy?’ Neidy zet haar mooie glimlach weer in haar gezicht en haalt heel even haar
wenkbrauwen naar hem op.
In de volgende scène zien we Neidy Nighttown binnengaan. Ze dolt wat met de
uitsmijters en wandelt dan de smalle felverlichte gang door naar de concertzaal.
Daar raakt de camera haar kwijt in het donker en de mensenmenigte. Nat van het
zweet zien we haar tenslotte weer terug op de West-Kruiskade. Het is drie uur, ze
zegt de tv-ploeg welterusten en wandelt terug naar Delfshaven. ‘Het is gewoon een
mooie, sportieve meid die toevallig poëzie met een kleurtje schrijft,’ mompelt de
programmamaker. ‘Ben jij wel lekker? Het is een geile pony!’ roept de cameraman.
‘Ja hè-hè. Maar dat kan ik moeilijk op tv zeggen.’ Ze lachen. ‘Er klopt geen zak van,
die ho met haar dure kleren en één toevallig gelukt gedicht. Maar wat zou het? Het
zit erop, ik ga naar bed.’
De volgende dag op school heeft Neidy het druk. Aslam wil gepijpt worden, Hassan
trekt ze af en ook Frans-Willem, de leraar Nederlands maakt gebruik van haar
diensten. Het bezoek van TV Rijnmond is goed voor haar marktwaarde geweest.
Driehonderdvijftig gulden en het is nog geen twee uur. Haar neef Pedro vraagt of
ze even tijd heeft. Ze schudt haar hoofd alsof het haar heel erg spijt. ‘Ik heb al een
afspraak.’ Dan gaat ze op zoek naar Timo, de leukste van de twee blanke jongens
uit haar klas.
Neidy pakt de hand van Timo en leidt hem de trap op naar de zolderverdieping
van het schoolgebouw. Daar bevindt zich de kamer van de feest-
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commissie. Formeel, want de commissie komt alleen op woensdag- en
vrijdagmiddagen bijeen. De rest van de week is dit de kamer van Neidy en nog een
handvol bijklussende meiden. De kamer is vrij. ‘Timo, ik heb weer gedichten nodig,’
zegt ze op haar zwoelst en trekt hem mee op de vette bank. In de kamer ruikt het
naar verschraald bier en marihuana. Timo knijpt in haar bovenbeen. ‘Toevallig heb
ik er gisteravond één geschreven. Zo begint het: “Denkend aan de dood kan ik niet
slapen en niet slapend denk ik aan de dood...”’ ‘Oei, dat klinkt mooi.’ ‘Ja hè? Ik
schrijf hem straks voor je uit. Til dat been eens op.’
Richard Dekker
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Noordereiland
Waar God alles laat waaien moeten Zijn Kinderen niet willen vegen.
Het Oude Westen heeft iets van een oorlog die maar niet echt wil beginnen.
Je kunt heel je leven tippelen en toch nooit verder komen dan de volgende
straathoek.
Iemand zou de liefde eens moeten uitvinden.
Als ik aan Historisch Delfshaven denk, denk ik aan een junk in klederdracht.
De meeste mensen weten allang niet meer of ze nu erg tolerant zijn of juist
doodsbang.
De Eerste Middellandstraat. En daar heb je in de oorlog dan voor in het verzet
gezeten.
Sinds de komst van de multiculturele samenleving is de eenzaamheid veel
kleurrijker geworden.
De oorlog tegen drugs kan alleen gewonnen worden als we massaal overlopen.
Kees Versteeg
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Casper van den Berg (r) en Simon Vinkenoog (l) hebben een meningsverschil over C.B.
Vaandrager. Rien Vroegindeweij sust de gemoederen. (foto Marjo Rosenstein) Amsterdam,
omstreeks 1988.
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Veertiger jaren zomers
Vliegtuigen getuigen van cigarettemerken
schrijven nijver merknamen tegen
de buik van God
Met koortsig glanzende oogopslag
en stramme arm signeren generaals
de capitulatie in een theetuin
vol roestige fietsenrekken
ze laten heftig naar pis
ruikende bunkers achter om
de herinnering aan hun levenswerk
concreet te houden
van verre komt nog
wat gerommel, de lucht
strak en bladstil
Eigenlijk meer het seizoen
voor de tour de france
in de dagen dat er nog wel eens
boerenzonen een half uur namen
of diepe ravijnen in reden
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Modern bijgeloof
Men moet in het duister
geen uurwerk opwinden
en honden moeten niet
in spiegels kunnen zien
op vrijdagen geen nagels knippen
en (wie wijs is) mijdt ook
de zondagen, al verschillen
hier de rekkelijken van
de preciezen - en bij
afnemende maan geen mannenhaar
snijden, op straffe van
kaalheid (van gesnedene)
nimmer een hoed op een bed leggen
of fluiten in een kleedkamer
en na zonsondergang geen
eieren het huis in brengen
of asbakken legen
maar in het algemeen hoera
voor de grijze kat - kuist die
uw pad dan stijgen uw kansen
op het vergaren van véel
personeel...
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Teleportatie in Rhodesië
Van daar af
tot de auto Beit Bridge
passeert, zo'n 290 km verder
herinnert Frances zich niets meer
Het is dan 7 uur in de ochtend
Haar man lijkt iedere invloed
op het rijgedrag van zijn auto
te hebben verloren
De weg wijkt geen moment
van de volmaakt rechte lijn af
Nog niet het flauwste bochtje
of kronkeltje te bekennen - op
een traject dat berucht is
om zijn plotselinge haarspeldbochten
En dan is er iets met het landschap:
onafgebroken rijden ze door vlak
enigszins drassig terrein zoals
in heel dat gebied
nergens voorkomt
Dan pas dringt het tot ze door
dat ze al geruime tijd totaal
geen medeweggebruikers
hebben gezien - afgezien van
drie enorme lege autobussen
met alle lichten groot aan
binnen zowel als buiten
en de bestuurder
niet te onderscheiden

Casper van den Berg
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De Rotterdamse jaren van Willem Elsschot
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Bijna veertig jaar na zijn dood geldt Willem Elsschot nog altijd als een van de grootste
stilisten die de Nederlandstalige literatuur deze eeuw heeft voortgebracht. Wat echter
weinigen weten, is dat deze Vlaming van 1908 tot 1911 in de havens van Delfshaven
en Schiedam heeft gewerkt en dat hij zijn eerste gedichten én zijn prozadebuut
heeft geschreven in het Oude Westen van Rotterdam.
Lamme smeerlap, met je baard,
dor van geest maar dicht behaard,
die ons daar stond aan te staren
of wij huursoldaten waren.
'k Weet nog alles, luizig dier,
ook al zit je ver van hier,
teruggetrokken en stokoud
in een blokhuis vol met goud.
(...)
Want komt ooit de rode tijd
door je slaven lang verbeid,
vóór nog dat je met je botten
bent gedolven, om te rotten,
dan word jij benoemd per se
om de piesbak en de plee
schoon te maken als het hoort
in de Beurs of Delftse Poort.

In een interview aan het eind van zijn leven verklaarde Elsschot in Rotterdam zijn
beste jaren te hebben meegemaakt. Een positief oordeel dat waarschijnlijk meer
gebaseerd was op het feit dat in Rotterdam zijn literaire carrière een aanvang nam
dan op zijn moeizame tijd in de havens. De vier hierboven geciteerde strofen komen
uit ‘Brief’, een lang schelddicht waarmee Elsschot in 1934, 25 jaar na dato, afrekende
met zijn voormalige Rotterdamse patroon. Of, zoals hij het in zijn roman Kaas nog
eens formuleerde: ‘op onze werf ga je van nul tot honderd en dan weer terug naar
nul.’
Willem Elsschot werd als Alfons Jozef de Ridder in 1882 te Antwerpen geboren. Na
zijn studietijd vertrok hij voor een eerste betrekking naar Parijs, om vervolgens in
1908 naar Rotterdam te komen. Hier werd hij ‘zogenaamd chef over vijf andere
correspondenten, omdat ik Spaans kende,’ eerst bij de ‘Scheepstimmerwerf N.V.
Gusto, Firma A.F. Smulders’ te Schiedam, daarna bij ‘Machinefabriek Delfshaven.
Scheepstimmerwerf A.C. De Ridder’, toevallig een naamgenoot. Volgens zijn zoon
Walter werd Elsschot bij Werf Gusto ontslagen ‘omdat hij met het werkvolk in de
masten van de schepen klom’.
Aanvankelijk woonde Elsschot, nog vrijgezel, bij een weduwe in huis op de in die
tijd nog deftige Claes de Vrieselaan. Binnen korte tijd verhuisde hij echter in dezelfde
straat naar een half-Antwerpse familie. Op 8 augustus 1908 trouwde hij in Berchem
(Antwerpen) met zijn jeugdvriendin Jeanette Joséphine Scheurwegen, bij wie hij
zeven jaar eerder al een eerste zoon, Walter, had verwekt. Het gezin vestigde zich
in Rotterdam in de Snellinckstraat, een zijstraat van de Claes de Vrieselaan.
‘Van mijn 25e tot mijn 30e jaar heb ik hier op een kantoorkruk gezeten en mijn
oudste zoon heeft hier school gegaan in de Tuinwardersstraat. Ik heb over de Blaak
gewaad bij hoge waterstand, eenmaal cholera meegemaakt, veel te veel glazen in
Café Suisse gedronken, vlooien mee naar huis gebracht
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uit de Oude Binnenweg en de vreedzame tamtam gehoord van het mattenkloppen,
dat iedere Vrijdagavond verkondigde dat de klok tien geslagen had. En ik heb mijn
eerste roman geschreven in diverse benedenhuizen in de Snellinckstraat, waar mijn
vrouw “de juffrouw zonder gordijnen” genoemd werd, omdat ze door al dat verhuizen
de tijd niet vond ze tijdig te hangen.’
Voor Elsschots Rotterdamse periode zijn drie van zijn werken van belang. De in
1933 verschenen roman Kaas, zijn enige dichtbundel Verzen van vroeger (1934)
en zijn debuutroman Villa des Roses, door Elsschot op 1 september 1910 voltooid,
volgens de ene bron in twee weken tijds, volgens een andere in drie. In 1968 schreef
zijn zoon Walter over het ontstaan van Villa des Roses: ‘In feite is hij deze roman
beginnen te schrijven in het benedenhuis nr. 7 in dezelfde straat, waar wij gewoond
hebben van augustus 1908 tot ongeveer augustus 1909, daarna zes weken in
nummer 22 om dan weer over te steken naar 49a waar wij gewoond hebben van
oktober 1909 tot einde 1911. Als U in 49a de trap opgaat en rechtdoor het kleine
kamertje binnen dat op de tuin uitgeeft, wel dan bent U in 't kamertje waar het
grootste deel van Villa des Roses geschreven werd.’
Villa des Roses was het eerste boek dat Alfons de Ridder onder zijn pseudoniem
Willem Elsschot publiceerde. Het bevat de herinneringen aan het Parijse
familiepension waar Elsschot in 1907 had gewoond toen hij werkzaam was op het
kantoor van een Argentijnse zakenman. Het verhaal is in feite niet veel meer dan
een driestuiverroman vol negentiende-eeuwse personages à la Balzac of Zola.
Tegelijk is het in een voor die tijd zo onderkoelde stijl geschreven, dat vanaf de
eerste pagina duidelijk is dat Elsschot zijn omgeving én zichzelf niet zal sparen. Zo
maakt de hoofdpersoon, een Duitser genaamd Grünewald en Elsschots alter ego,
het dienstmeisje Louise zwanger, waarna hij haar wanhopige brieven alleen leest
om de vele spel- en taalfouten te kunnen corrigeren.
Het idee voor Villa des Roses kwam van één van Elsschots collega's bij Werf
Gusto, Anna Christina van der Tak, een bijna twintig jaar oudere vrouw die ook op
de uiteindelijke vorm van Villa des Roses veel invloed zou krijgen. In een interview
vlak voor zijn dood portretteerde Elsschot haar als ‘een vervroegd gepensioneerde
schooljuffrouw, die haar werk niet kon voortzetten wegens de “zenuwen” die haar
plaagden. Ook door de vijf correspondenten, die van mijn leeftijd waren, werd ze
gesard en ik nam haar in bescherming. Er ontstond dus een vriendschap, ook al
omdat ze in dezelfde buurt woonde als ik en ik haar dus van en naar huis vergezelde.
Ze wilde altijd dat ik de verhalen die ik vertelde, onder andere over het familiepension
in Parijs, waar ik gewoond had, opschreef. Ik sprak nog Vlaams, weet u. En dat
vermaakte haar. Wel driehonderd keer heeft ze gezegd: “Fons, waarom schrijf je
dat niet eens op.” En ik schreef Villa des Roses in drie weken. Ik had nog nooit
eerder iets geschreven. Het boek heb ik dan ook aan haar opgedragen.’
Na voltooiing van de roman gaf Elsschot deze ter lezing aan de toentertijd
invloedrijke criticus van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, Johan de Meester Sr.
‘Er gingen maanden voorbij en ik hoorde maar niets. Na meer dan een half jaar ben
ik naar de Kortenaerstraat gegaan en heb het manuscript teruggehaald. Ik denk dat
De Meester het niet had gelezen. Hij kreeg werkelijk ontzettend veel ter inzage en
mijn werk was niet duidelijk getypt maar met de hand geschreven. Enfin, ik stuurde
het naar Cyriel Buysse, die in Den Haag woonde. Hij nam het direct aan voor
plaatsing in het maandblad Groot Nederland. Kort voor de eerste wereldoorlog
verscheen Villa des Roses in boekvorm, opgedragen aan mijn trouwe vriendin.’
Het is niet zeker maar wel waarschijnlijk dat Elsschot na de afwijzende
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reactie van De Meester (die in een brief aan een collega opmerkte: ‘Deze Elsschot
schrijft dikwijls slordig.’) en vóórdat hij het manuscript naar Groot Nederland stuurde,
de hulp van Anna van der Tak heeft ingeroepen. Hoe het ook zij, haar ‘redactiewerk’
heeft er in ieder geval toe geleid dat in de gepubliceerde versie van Elsschots debuut
minder sporen van de Vlaamse tongval te vinden zijn dan in zijn latere werk.
Van zijn uitgever Van Dishoeck kreeg Elsschot één in perkament gebonden
exemplaar dat hij vervolgens aan Anna van der Tak cadeau gaf. De opdracht luidde:
‘Mijn liefste Anna. Volgens mijn uitgever is dit een van de 10 luxe-exemplaren. Kijk
maar op pag. 228. 'T is het eenige dat ik ontving. Ik hoop dat je er nu en dan in lezen
zal. Je trouwe vriend A. de Ridder.’
In 1993 werd dit collectors item geveild voor een bedrag van 21.000 gulden, op
dat moment een record in de twintigste-eeuwse Nederlandse bibliofilie.
Net als Villa des Roses is ook de roman Kaas sterk autobiografisch. In een interview
in 1952 zei Elsschot: ‘U kunt mijn romans beschouwen als mijn dagboeken. Ik heb
eigenlijk nooit iets anders gedaan dan een dagboek bijhouden. Ik heb daarin getracht
mijn eigen gevoelens zo scherp en duidelijk mogelijk naar voren te brengen. Ik
geloof niet dat dat mij in dezelfde mate gelukt was, wanneer ik uit mijn verbeelding
had geschreven.’
Kaas vertelt het tragikomische verhaal van een mislukte handelsonderneming en
is mede gebaseerd op Elsschots Rotterdamse ervaringen. De hoofdpersoon van
Kaas, Laarmans, is klerk bij de ‘General Marine and Ship-building Company’, een
firma die sterk doet denken aan Werf Gusto in Schiedam. Om zijn geluk in de
kaashandel te proberen, neemt Laarmans een half jaar onbetaald ziekteverlof. Hij
mobiliseert zijn hele gezin om de onderneming te doen slagen, maar uiteindelijk
raakt hij niet meer dan elf van de tienduizend volvette Edammers kwijt. Het restant
blijft achter in de patentkelders van pakhuis het ‘Blauwhoedenveem’.
Laarmans is het alter ego van Elsschot (of om precies te zijn van Alfons de Ridder)
en diens voormalige collega Anna van der Tak blijkt in Kaas een collega van
Laarmans. Haar rol in het verhaal is klein, maar aan het slot zorgt zij wel voor een
van de meest ontroerende scènes. Wanneer Laarmans na zijn mislukte kaasavontuur
met hangende pootjes naar de General Marine is teruggekeerd, merkt hij op: ‘van
juffrouw Van der Tak krijg ik een chocolaadje, telkens als zij er zelf een neemt.’
In 1911 verhuisde Elsschot naar Brussel, maar het contact met Anna van der Tak
werd nog geruime tijd aangehouden. Elsschots jongste dochter Anna-Christina werd
naar haar vernoemd. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog is Elsschot in Rotterdam
teruggeweest om in de Erasmuszaal van de voormalige Gemeentebibliotheek uit
eigen werk voor te lezen. Een kleine twintig jaar later, in 1957, werd hem in de
Rotterdamse Bijenkorf het eerste exemplaar aangeboden van zijn Verzameld Werk.
Bij deze gelegenheid kreeg Elsschot een minutenlange ovatie. ‘Zo'n avond heeft
mijn stad Antwerpen mij nooit gegeven,’ was zijn beduusde reactie.
In 1962, tachtig jaar na Elsschots geboorte en twee jaar na zijn dood, onthulde
zijn zoon Walter op de gevel van Snellinckstraat 49a een gedenkplaat. In het
Historisch Museum werd tegelijkertijd een tentoonstelling gewijd aan leven en werk
van Willem Elsschot. Een tentoonstelling die wegens de onverwacht grote
belangstelling verlengd moest worden.
Peter Swanborn
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Noordereiland
Het verschil tussen Delfshaven en Kosovo is de bijstand. En die wordt elke
maand de helft minder.
De ideale overheid is de slaaf van onze lusten.
Delfshaven is een groot maatschappelijk experiment, alleen ontbreekt de
ideologie nog die het legitimeert.
Doorlopen en doen alsof je niets gezien hebt is het schijterigste mensenrecht.
Hoe minder verstand Rotterdamse wethouders van cultuur hebben, hoe
imposanter de musea die ze neerzetten.
Sluwe racisten zijn ook dom.
Het meeste geld voor het grote-stedenbeleid wordt hopelijk gebruikt voor
verhuiskostenvergoedingen.
En in het Nieuwe Kasteel verricht Jules Deelder natuurlijk de afkick.
Ik pleit ervoor dat het Nieuwe Kasteel geopend wordt door Hare Majesteit, met
een schitterend afstandsschot.
Kees Versteeg
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Zij, nog steeds
(Van haar zingen alle dichters. Hans Verhagen)
Je bent haar al kwijt
voor je haar ontmoet.
(Vgl.: je bent al verslagen
voor de match begint.)
Haar schoonheid ook!
Die eenieder overrompelt.
Het hart gaat tekeer:
zou zij, jou? Jij?
Jij en haar?
Mooi geen denken aan:
reeds laat zij, jou voorbij,
haar welgesneden schouderbladen
zien (die de echo zijn van de
gebeeldhouwde, langwerpige,
bijkans horizontaal gestrekte
sleutelbeenderen boven haar borsten).
Haar wordt vervolgens,
aantal dealpanden verderop alweer
(we bevinden ons hier op de Mathenesserweg,
het arrestatieteam ligt op dit uur
nog op 1 oor, maar het videobewakingssysteem
is operationeel) - ik herneem:
haar wordt vervolgens, door de
voorzitter van de deelgemeenteraad,
een enorme tuil bloemen aangeboden;
rode rozen, als ik 't goed heb,
gehuld in transparant cellofaan
dat in top is toegesloten & getooid rondom
met kanariegele, oranje en lichtblauwe spaghettidunne spiraallintjes.
Jonge breakdancers uit de buurt,
in de ban van de beat, brengen
onderwijl buitelend hun aubade.
Waarna zij andermaal voortgaat.
Statelijk derwaarts. Naar den einder
toe (op de rug gezien, in haar
strapless creatie) almaar kleinder
wordend. Tot zij, zeg maar gaandeweg,
uit het zicht is verdwenen;
de musique d'escorte ijlings
is verstorven.
En ik dan (geenszins arme ziel
of droevige figuur, bijlo!)
op míjn beurt mijn weg vervolg:
haar aanbiddelijk silhouet
op mijn netvlies gegrift; als vanouds
van haar vervuld; haar met heel mijn hart
toegedaan. Niet aflatend. Nu nog steeds.
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Fool-time. Stekeblind op mijn
staalblauwe ogen.
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Way back home
(Wo gehen wir denn hin?
Immer nach Hause.
- Novalis)
Ver na middernacht, in het pikkedonker
van doodstil Delfshaven per benenwagen
onderweg naar huis (maison d'être)
passeer ik het café De Grootste Slok dat al lang dicht had moeten wezen,
echter (de pleuris voor Peper?) nog volop
in bedrijf is: krijg ter plekke plens
tl-licht over me heen.
Voor de deur
staat een gitzwarte stretch limo,
waar een nogal uitbundig gezelschap
dames & heren (‘Emme ga nonnie
naar huis!’) wankelend in plaats neemt.
De chauffeur, op het punt
om ook zelf in te stappen,
ontwaart mijn persoon
en roept mij toe (met een stem
die me niks zegt, noch dat ik
's mans verschijning thuis kan brengen),
hij noemt eerst nog mijn voornaam:
‘Je had al lang thuis moeten wezen.
Plantjes water geven.’
Verrek. Hoe hij dat wéet.
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Salti mortali
Onlangs op een zaterdag
is d'r eentje pardoes
van de Euromast gesprongen.
(Twee meevallers: dankzij
de Optilon-ritssluiting
van haar rundleren jackie
is haar borstkas niet
uit mekaar geklapt en ook
het donorcodicil in haar binnenzak
blijkt nog geheel intact.)
Schrikreactie van telefoniste
boven in de mast, door de
receptie beneden van deze
doodsmak (zeg: kamikazeduikvlucht) op de hoogte gesteld:
‘Mijn god, da's al de zoveelste
deze week!’
Overigens bleek de jonge vrouw
in dít geval terecht te zijn gekomen
bovenop een hond, die daar toevallig
liep te scharrelen in de bosschages.

Frans Vogel
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Ten slotte
Het is alweer decennia geleden, maar ooit was een Delfshavens souterrain het
centrum van de literaire voorhoede van Nederland. Aan de Essenburgsingel huisde
de redactie van Gard Sivik, het eerste Nederlandstalige poptijdschrift. Hans
Sleutelaar, Cornelis Bastiaan Vaandrager, Hans Verhagen en Armando creëerden
eigenhandig een nieuwe literatuurstroming, die uitdrukking gaf aan de snel
veranderende wereld waarin zij leefden. De hoogtijdagen van Gard Sivik duurden
slechts enkele jaren, en de groep schrijvers die zich rond het tijdschrift gegroepeerd
had viel al snel uiteen. Toch is Gard Sivik invloedrijk geweest, al geldt dat eerder
buiten de literatuur dan daarbinnen.
Gard Sivik werd in 1955 in Antwerpen opgericht. Een groep Vlaamse schrijvers,
waaronder Gust Gils en Paul Snoek, vond dat ze te weinig publikatiemogelijkheden
hadden, aldus het voorwoord in het eerste nummer. De makers van Gard Sivik
stelden zich ten doel ‘de avant-garde kunst te propageren.’ Een duidelijk programma
hadden zij echter niet, en het tijdschrift leidde aanvankelijk een marginaal en nogal
richtingloos bestaan. Van een beweging was nog geen sprake, en drijvende kracht
Gils moest grote moeite doen om de redactieleden af en toe bijeen te laten komen.
Gils en Snoek gingen in Nederland op zoek naar nieuwe medewerkers. In 1957
traden Hans Sleutelaar en C.B. Vaandrager toe tot de redactie, die een tweede
bruggehoofd kreeg in Rotterdam. Armando kwam erbij, en later Hans Verhagen.
De Nederlanders zetten zo'n duidelijk stempel op het blad, dat een aantal Vlaamse
redacteuren opstapte. Er werd zelfs van een coup gesproken. Ischa Meijer, in zijn
artikel ‘De roerloze beweging van zestig’, beschreef het als volgt: ‘De zaak was al
snel bekeken. Vaandrager, Sleutelaar, Armando en Verhagen donderden de
nummers in elkaar en de Vlamingen werden er een voor een uitgedonderd. Sleutelaar
was (natuurlijk) de Uitvoerder. Sleutelaar tegen Paul Snoek: “Ja, sorry Paul, ik kan
je gedichten niet plaatsen - ze zijn zoek!” Paul: “Awel, dat is een ramp, ik heb geen
doorslagen!”’
Hoe dan ook, Gard Sivik kreeg een steeds herkenbaarder identiteit. Dit leidde in
1964 tot Gard Siviks beroemdste nummer, getiteld ‘Een nieuwe datum in de poëzie’.
Op de omslag is een verkeersbord te zien met een dikke streep door ‘50’. Het tijdperk
van de ‘Vijftigers’ - Kouwenaar, Campert, Elburg - was bij deze afgedaan. Hun
taalgebruik was te gekunsteld, te dichterlijk. De Vijftigers hadden de poëzie
vernieuwd, maar zij schreven nog vanuit de aloude opvatting dat de
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kunstenaar bijzondere emoties had en deze op een unieke manier moest zien uit
te drukken.
De dichters van Gard Sivik verafschuwden dit cliché van de zonderlinge schrijver
die zich verre houdt van het gewone leven. Zij geloofden dat er een nieuwe tijd was
aangebroken, met een nieuwe rol voor de literatuur. Deze overtuiging spreekt uit
bijna iedere bijdrage aan ‘Een nieuwe datum in de poëzie’. Zo schrijft René Gijsen:
‘De mens van deze tijd ... leeft in een wereld die hem overrompelt met duizenden
indrukken ... informaties uit de pers, radio, televisie, tijdschriften, nieuwe modes,
toerisme, nieuwe kontakten met het buitenlandse, etc.’ Hij wijst erop dat de
fenomenen die hij opsomt in 1950 - nog geen anderhalf decennium geleden - nog
niet bestonden, of in veel mindere mate. De wereld, zegt hij, verandert in een
duizelingwekkend tempo en de mens verandert mee. De dichter die zijn tedere
gevoelens blijft etaleren aangaande zijn geliefde, god, de wind en de lente, heeft
ieder contact met deze werkelijkheid verloren. Zwelgen in persoonlijke gevoelens
past niet in een snelle, zakelijke wereld.
Wat was dan de nieuwe rol van de schrijver? Gard Sivik wilde een nuchtere,
objectieve afspiegeling van de realiteit geven. De schrijver moest als een journalist
worden - iemand die zich in het leven begeeft en observeert, zonder te interpreteren.
Hij past ervoor de werkelijkheid te ontleden. Het uitgangspunt, zo betoogt Armando
in hetzelfde nummer, is een consequent aanvaarden van de realiteit. ‘Niet
bemoraliseren ... of ver-kunsten, maar intensiveren. Werkmethode: isoleren,
annexeren. Dus: authenticiteit.’ Kunst moest onderdeel van het dagelijks leven zijn,
zonder enige verhevenheid. De schrijvers van Gard Sivik beweerden zelfs dat het
schrijven hen weinig plezier bracht. Ze waren in hun gedichten ook spaarzaam met
woorden: vaak slechts enkele regels, omgeven door het witte vlak van een
grotendeels lege pagina. Korte statements waren het, met slogans en onbewerkte
objecten uit de werkelijkheid - de zgn. ready-mades.
Omdat deze literatuur zich niet verheffen wilde, was geen onderwerp meer taboe.
Armando schreef een Karl May-cyclus, Verhagen dichtte over de kanker van zijn
moeder, en Nico Scheepmaker schreef over de ontroering die een doelpunt van
Abe Lenstra ooit bij hem teweegbracht. En Vaandrager, meer nog dan de anderen,
was gefascineerd door de opkomende consumptiemaatschappij, zoals bleek uit
gedichten als deze: ‘(In het warenhuis)’ Verkoopster: ‘Zal ik het prijsje er af halen?’
/Klant: ‘Nee, laat u het prijsje er maar opzitten.’ Protesteren tegen de maatschappij,
zo vaak het uitgangspunt geweest van kunstenaars, was er niet meer bij.
Gard Sivik werd (achteraf) gezien als een vroege manifestatie van de literaire
popart, die in de jaren zeventig haar hoogtepunt beleefde. Deze literatuur wilde niet
langer zingeving bieden, maar amuseren. Literatuur was een vorm van communicatie
geworden, niet hoger of lager dan andere communicatietechnieken. De beweging
rond Gard Sivik zocht dan ook aansluiting bij de mediacultuur die aan het ontstaan
was. De strakke, koele vormgeving van het blad deed eerder denken aan een krant
of een massablad dan aan een traditioneel literair tijdschrift. Vaandrager, Sleutelaar,
Armando en Verhagen poseerden op foto's als snelle jongens, kortgeknipt en in
strakke pakken. Ze deden reclamewerk, waren geïnteresseerd in jazz, en rock, en
gebruikten drugs. En over diepere bedoelingen praatten ze niet. Ze waren cool,
kortom. Het was een imago, maar het was nieuw, zeker in de Nederlandse literatuur,
en het werkte. Dit waren geen romantische zieners, maar moderne stadsmensen,
zakelijk en nuchter. Zij droegen een nieuw soort schrijverschap uit, dat door
Vaandrager en Sleutelaar in het gedicht ‘Teamwork’ werd getypeerd:
(Factuur)
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De gedachtengang

ƒ

De idee

ƒ

De uitwerking van de idee

ƒ

De formulering

ƒ

Overige onkosten

ƒ
ƒ

O.B. 4%

ƒ

Totaal

ƒ

Girorekening 233772 of 276451, Rotterdam
Een zakelijker opvatting van het schrijversvak is moeilijk denkbaar.
Gard Sivik trok veel aandacht, maar de weerstand bij het literaire establishment
was groot. Achterin ‘Een nieuwe datum in de poëzie’ werd een lange reeks citaten
afgedrukt uit brieven en recensies in de pers over Gard Sivik. Er werd gesproken
van dom en abject dronkemansgelal, en vooral de ‘rijmpjes’ van Vaandrager moesten
het ontgelden. Alfred Kossmann was één van de weinigen der gevestigde auteurs
die er een goed woord voor over had, al gaf hij toe geschokt te zijn door Gard Sivik.
Hoeveel ze ook losmaakten, het aantal schrij-
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v.l.n.r Vaandrager, Verhagen en Sleutelaar, Omstreeks 1960 (foto: Egbert Munks)
Vaandrager in zijn nadagen (fotograaf onbekend)
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vers rond Gard Sivik was beperkt. Een belangrijk deel van het blad werd
volgeschreven door de vier redacteuren zelf, aangevuld met schrijvers die zich tot
hun visie aangetrokken voelden. Het feit dat er iets werkelijk nieuws gebeurde in
de literatuur, gekoppeld aan een uitgekiende media-strategie, was voldoende om
de suggestie van een veel grotere beweging te wekken. Maar toen Gard Sivik in
1965 overging in De Nieuwe Stijl, dat ook aandacht aan beeldende kunst besteedde,
was het einde al nabij. De Nieuwe Stijl hield het slechts twee nummers uit.
De ‘bende van vier’, zoals ze wel genoemd werden, viel uiteen. Sleutelaar
verhuisde naar Amsterdam, publiceerde één dichtbundel, en trok zich daarop
grotendeels terug uit de literatuur. Verhagen werd steeds meer door de opkomende
hippiebeweging beïnvloed, en liet daarmee de nuchtere, anti-ideologische opvattingen
van Gard Sivik achter zich. Armando deed dat op zijn manier ook, want hij werd
steeds meer een echte ‘kunstenaar’, als schilder, muzikant en als schrijver.
Vaandrager was de enige die in Rotterdam bleef. Hij publiceerde in de jaren
zeventig nog twee prozawerken, De hef en De reus van Rotterdam. Het zijn
fragmentarische, harde boeken over het leven in Rotterdam - beschreven als een
moderne stad vol dynamiek, de enige echte metropool van Nederland. De enige
stad daarom, die een beweging als die rond Gard Sivik in gang kon zetten.
Vaandrager bleef de principes van Gard Sivik dan ook zijn hele leven trouw. In De
hef en De reus van Rotterdam is hij nog altijd de zakelijke reporter, voor wie de
verwondering op straat ligt en niet in zijn eigen zieleroerselen.
Maar schrijnend zijn de twee boeken ook. Vaandrager voelde zich door zijn
bendegenoten achtergelaten, en als eenling wist hij zich nauwelijks staande te
houden. Zijn drugsproblemen werden steeds groter, en hij werd herhaaldelijk in
klinieken opgenomen. Een tijdlang zwierf hij over straat, dakloos, geplaagd door
paranoia, ruzie makend met iedereen.
Martin Bril publiceerde in 1989 in de Haagse Post een pijnlijk verslag van een
bezoek dat hij aan zijn jeugdheld bracht, samen met Hans Sleutelaar. Ze belandden
in een vervallen woning, volgestouwd met rommel die Vaandrager bij het vuilnis
weghaalde. Bril stelde vragen over vroeger, over De Nieuwe Stijl, maar Vaandrager
mompelde onsamenhangend over drank en weed. Over vroeger praten wilde hij
niet. ‘Maar als ik zit te schrijven, denk ik het eerste aan Sleutelaar, als die het niks
vindt, denk ik dan, dan is het ook niks, hoewel, ik ben zelf de eerste, meestal, de
laatste tijd vooral.’ Bril en Sleutelaar voelden zich machteloos, en toen Vaandrager
hortend en stotend zijn laatste woorden had uitgebracht, vertrokken ze. Niemand
gelooft nog in Vaandrager, concludeerde Bril aan het eind van zijn stuk. Dat was
niet letterlijk bedoeld, want drie jaar later, bij het overlijden van Vaandrager, schreef
Bril in het NRC: ‘Een levende legende kan nu een echte worden.’
Met Vaandrager stierf de meest volhardende aanhanger van de Gard Sivik en
Nieuwe Stijl-principes. Dat Rotterdam niet zuinig is op zijn schrijvers weet iedereen
die dat de afgelopen decennia gevolgd heeft, maar Vaandrager heeft het zijn stad
ook niet gemakkelijk gemaakt. Van het gedachtengoed van hem en zijn companen
lijkt ook niet veel over, tenminste niet in de literatuur. De door hen zo verfoeide
ego-schrijvers domineren weer - alsof de Vijftigers nooit zijn weggevaagd. Maar de
schrijvers van Gard Sivik hebben wel in een vroeg stadium aangevoeld in welke
richting de cultuur zich ontwikkelen zou. Zij zochten aansluiting bij de media,
onderkenden het belang van stijl en presentatie, deden de grenzen vervagen tussen
‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, en journalistiek - voordat het gemeengoed zou worden. Zo'n
voortrekkersrol heeft de literatuur sindsdien niet meer gehad. En juist op deze punten
kan Gard Sivik daarom nog steeds een bron van inspiratie zijn. Bijvoorbeeld als er
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wordt opgericht.
Erik Brus
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Over de medewerkers
Casper van den Berg ('45)
publiceerde in enkele Rotterdamse literaire tijdschriften, voordat in 1983 de
dichtbundel Nacht en Mes uitkwam bij De Bezige Bij. In 1989 volgde Modieus
ongerief, uitgegeven door Deelder B.V. (de in dit nummer opgenomen gedichten
zijn afkomstig uit deze bundel). Van den Berg maakte naam als performing poet,
door samen met o.a. Bart Chabot op te treden. In 1993 verscheen zijn derde bundel
Onder ons. In hetzelfde jaar overleed hij, na een langdurige ziekte.
Najoua Bijjir ('76)
werkt momenteel aan haar debuutroman Requiem in Tetouan, die volgend voorjaar
bij uitgeverij Vassallucci zal verschijnen. Een fragment uit deze roman is in Lust en
Gratie gepubliceerd. Bijjir schrijft ook verhalen en gedichten. Ze werkt als
trajectbegeleidster op een O.K.-bank, en volgt in deeltijd een opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
Peter Bulthuis ('41)
werkt als freelance copywriter/tekstschrijver in de reclame en public relations. Als
dagelijks bezoeker van het Rotterdams Gemeentearchief is hij van alle markten
thuis. Recente boeken van zijn hand zijn De Rotterdamse variant! Een geschiedenis
van het schaken in Rotterdam (1994), en Bloed, een bijzonder medicijn, de
geschiedenis van de Rode Kruis Bloedbank Rotterdam (1997).
Richard Dekker ('69)
woont in Utrecht, komt uit Kralingen, maar zijn beste vrienden wonen in
Delfshaven. Hij presenteert regelmatig Passionate-feestjes, zoals de presentatie
van deze Delfshavenspecial. In het dagelijks leven werkt hij voor de NS
Railinfrabeheer.
Piera Elena Masuri ('56)
is geboren op Sardinië, en woont sinds 1981 in Rotterdam, waarvan de laatste
vijf jaar in Delfshaven. Ze is lerares Italiaans op een basisschool voor Italiaanse
kinderen. Ze schrijft verhalen en gedichten.
A. Moonen ('37)
heeft sinds zijn debuut Stadsgerechten (1978) een geruchtmakend oeuvre bij
elkaar geschreven. Na omzwervingen in Amsterdam en Den Haag is hij elf jaar
geleden weer in zijn geboortestad Rotterdam teruggekeerd, in de Delfshavense wijk
Bospolder. Momenteel werkt hij aan de verhalenbundel Verbanning, het epos
Demonium, en de roman Levensvreugde, die zijn titel ontleent aan het in dit nummer
gepubliceerde fragment.
Ayatollah Musa ('79)
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werd geboren in Rotterdam. Hij doet dit jaar eindexamen VWO. Daarnaast houdt
hij zich bezig met verre reizen, verdwalen en buurmeisjes. In 1998 werd hij verkozen
tot Casanova van Quetta, Pakistan. Voorjaar 1999 zal hij debuteren met de
dichtbundel Taj Mahal bij uitgeverij Vassallucci.
Peter Swanborn ('63)
debuteerde dit voorjaar als dichter met de bundel Tot de Dood op Zee. Hij is als
literair medewerker verbonden aan de Volkskrant. Zijn poëzie en artikelen over
poëzie zijn verschenen in De Gids, de Poëziekrant, Bzzlletin, Parmentier en Tortuca.
Hij treedt verder regelmatig op als dichter, al dan niet begeleid door paniste Rita
Knuisting Neven.
Kees Versteeg ('59)
is sinds kort op de Passionate Internet Editie actief met Edelstenen schrijven, een
unieke cursus over het schrijven van aforismen. Daarnaast heeft hij een selectie
van 1001 aforismen gemaakt uit de duizenden die hij de afgelopen tien jaar heeft
geschreven. Binnenkort gaat de koning van de literaire sprint op zoek naar een
uitgever.
Frans Vogel ('35)
is columnist, copywriter en dichter. Rien Vroegindeweij noemde hem ooit ‘de
Charles Bukowski van de Rotterdamse underground’. Zijn meest recente dichtbundel
is Te gek moment (1996). Dit najaar verschijnt zijn nieuwe bundel, Het onaandoenlijk
hart (72 bpm) bij het Centrum Beeldende Kunst.
Marion Vredeling ('54)
is stedenbouwkundig ingenieur en werkt als programmamaker bij het bureau
Studium Generale van de TU Delft. Ze debuteerde in 1997 met de verhalenbundel
Godin van het vuil, die op de longlist van de Generale bank-prijs 1997 stond en
werd genomineerd voor de Anna Blaman-prijs 1998. Eind 1998 zal haar toneelstuk
Onschuldige verhalen worden opgevoerd. Zij werkt op dit moment aan haar tweede
boek, waarvoor zij research doet in Mexico.
Edith Zuiderent ('63)
is Neerlandica. Zij studeerde af op erotiek in het werk van de dichter J.H. Leopold.
Zuiderent maakt literaire en culturele programma's voor televisie, theater en digitale
media. Ze maakt ook regelmatig programma's over Rotterdamse onderwerpen.
Verder organiseert ze literaire activiteiten, veelal onder de vlag van stichting Littera
Rotterdam.
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Onderstaande nummers kunt u bestellen bij Stichting Passionate, tel: 010 276 26
26. De prijs per los nummer bedraagt ƒ 8, 20 (periode 1994-1996)/ 13,20 (1997 heden)(incl. verzendkosten), maar indien u zich abonneert ontvangt u GRATIS een
nummer naar keuze.
Gekopieerd literair maandblad Passionate 1994-1996
- nog 11 nummers zeer beperkt leverbaar
jaargang 4, nummer 1 - jan/feb 1997 - zeer beperkt leverbaar
Jana Beranová, J.A. Deelder, Hans Sleutelaar, Peter Swanborn, Manuel Kneepkens,
Yorgos Dalman, Richard Dekker, Henk Houthoff, Paul van der Schoor, Kees
Versteeg, interview met Alfred Kossmann.
jaargang 4, nummer 2 - mrt/apr 1997 - zeer beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Theo Verhaar, A. Moonen, Nomi Ben-David, Jan Dullemond, Yorgos
Dalman, Marc van Biezen, Ron Wagenaar, Frans Vogel, Kees Versteeg, Peter
Swanborn over Leo Vroman en C.O. Jellema.
jaargang 4, nummer 6 - nov/dec 1997 - beperkt leverbaar
Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian
Jongeneel, Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.
jaargang 5, nummer 1 - jan/feb 1998 - leverbaar
filmspecial: Theo van Gogh, Herman Brusselmans, Jan Baeke, Jaap Scholten, A.
Moonen, Roef Ragas, Thomas van Aalten, Casper Koetsveld, Petra van der Ree,
Christian Jongeneel, Kees Versteeg, Peter Swanborn; Erik Brus over Michael
Haneke; Yorgos Dalman over Jörg Buttgereit.
jaargang 5, nummer 2 - mrt/apr 1998 - beperkt leverbaar
Abdelkader Benali, Efraim Sevela, J.W. Oerlemans, Thom Schrijer, Alex Dabrowski
over Robert Loesberg; Jan Luitzen de Vries, Niels Carels, Klaas de Wit, Kees
Versteeg, Christian Jongeneel over Björk.
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jaargang 4, nummer 3 - mei/jun 1997 - leverbaar
Rien Vroegindeweij over Bob den Uyl; Briefwisseling Giel van Strien en Peter
Swanborn over literatuur en tijdgeest; Thomas Verbogt, Ivan Štrpka, Harmen Lustig,
Klara Smeets, Erik Nout, Yorgos Dalman, Kees Versteeg, Peter Swanborn over
Richard Wilbur, Ciaran Carson en Lavina Greenlaw.
jaargang 4, nummer 4 - jul/aug 1997 - beperkt leverbaar
Christian Jongeneel, Petr Borkovec, Klaas de Wit, Henk Hout-hoff, Richard Dekker,
Johan Haspers de Man, Kees Versteeg, Erik Brus over invloed massacultuur op
literatuur, Peter Swanborn over L.Th. Lehmann.
jaargang 4, nummer 5 - sep/okt 1997 - uitverkocht
Special over Riekus Waskowsky
jaargang 5, nummer 3 - mei/jun 1998 - beperkt leverbaar
Rien Vroegindeweij over C.B. Vaandrager, Aat Ceelen, Marco Nijmeijer, Richard
Dekker over Daniil Charms, Steven Verhelst, Harmen lustig, Hans Brombacher,
Kees Versteeg, Christian Jongeneel over Kurt Gödel.
jaargang 5, nummer 4 - jul/aug 1998 - beperkt leverbaar
Serge van Duijnhoven, Gro Dahle, Arnold Jansen op de Haar, Cornelis Krul, Cláudia
Ahimsa, Thomas van Aalten, Christian Jongeneel over György Konrád; Peter
Swanborn over Jamie McKendrick en Nelson Ascher; Kees Versteeg.
jaargang 5, nummer 5 - sep/okt 1998 - beperkt leverbaar
Autobio van LL Cool J, Astrid Lampe, J. Eijkelboom, Mustafa Stitou, Johan Boer,
Paul van der Schoor, Rien Vroegindeweij, Klaas de Wit, § in San Francisco, Christian
Jongeneel, Kees Versteeg, Niels Carels.
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In het volgende nummer:
GEEN DADEN MAAR WOORDEN '99:
SERGE VAN DUIJNHOVEN
SIMON VINKENOOG
INGMAR HEYTZE
EMERALD BERYL
EN VERDER
THOMAS VERBOGT
JAN DE BAS
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